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voorwoord

Beste lezer

Wij stellen u graag het jaaroverzicht 2012 van OCMW Gent voor. Dit jaarverslag biedt een overzicht van de activiteiten en de 
inspanningen die de medewerkers en het bestuur afgelopen jaar ondernomen hebben. In tijden van economische crisis is het, 
nog meer dan anders, belangrijk om mensen én middelen optimaal in te zetten. We moeten ervoor blijven zorgen dat iedere 
Gentenaar voldoende kansen krijgt om een menswaardig leven te leiden in onze stad.
OCMW Gent is er vandaag meer dan ooit voor iedereen en biedt dan ook een brede waaier van diensten aan. Onze dienstver
lening neemt zeer verschillende vormen aan: van de ‘klassieke’ maatschappelijke dienstverlening, emancipatorische werking, 
financiële of materiële ondersteuning en maatschappelijke integratie door tewerkstelling tot een ruim aanbod van (residenti
ele en andere) ouderenvoorzieningen. 
In het verslag kunt u per dienst een overzicht vinden van alle activiteiten in 2012.
Daarnaast geeft het jaarverslag u een beeld over de interne werking van onze organisatie. 
Om deze dienstverlening aan de Gentenaars te kunnen aanbieden, krijgen de kerndepartementen van OCMW Gent – Ouderen
zorg en Sociale Dienstverlening de hulp van de ondersteunende diensten. De departementen Financiën en Personeel & 
 Organisatie zijn niet de meest zichtbare diensten, maar vormen wel een essentiële schakel in het dienstverleningsproces.
Zoals elk jaar zetten we ook volop in om objectieve cijfergegevens maximaal mee te geven. Daarenboven proberen we altijd 
de vergelijking te maken met de vorige jaren, zodat trends en evoluties zichtbaar worden.
Met dit jaarverslag willen we de geïnteresseerden informeren over het reilen en zeilen binnen OCMW Gent. We geven u een 
beeld over de werking van OCMW Gent en de verwezenlijkingen. 
Hopelijk is dit document niet alleen een middel om u over onze activiteiten te informeren, maar kan het ook een bron van 
inspiratie zijn. 

Veel leesplezier!
 

Luc Kupers       Rudy Coddens
Secretaris      Voorzitter
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activering

Dat is meer dan een verplichting. Op zichzelf kan een leefloon immers 
geen menswaardig bestaan waarborgen. Het beleid van OCMW Gent is 
er daarom op gericht om op een duurzame wijze de obstakels weg te 
nemen die een volwaardige maatschappelijke integratie in de weg staan. 

Onderwijs en werk blijven dé hefbomen om de armoedespiraal te door
breken. Een job is het meest efficiënte middel om in onze samenleving 
volwaardig mee te tellen en eraan deel te nemen. Een baan geeft niet 
alleen financiële maar ook sociale zekerheid en is een boost voor het zelf
vertrouwen van de cliënt.

Daarom activeren we leefloontrekkers via oriëntering, opleiding, werk
ervaring, actieve bemiddeling en sociale economie. Liefst op een zo 
duurzame manier, want zelfredzaamheid is het uiteindelijke doel van elke 
interventie van OCMW Gent. 

Voor elke trap op de activeringsladder is een specifieke aanpak  nodig, 
met instrumenten op maat van de cliënt. Dat is een werk van vele 
OCMWdiensten samen: het Opleidings en Tewerkstellingscentrum, de 
Emancipatorische Werking, de Juridische en Psychologische dienst,…

Activering

De missie van OCMW Gent is om de sociale dienstverlening te verzekeren zodat alle inwoners van Gent –met prioritaire 
aandacht voor kwetsbare groepen- een menswaardig leven kunnen leiden. Mensen die niet over voldoende middelen 
beschikken, kunnen bij het OCMW terecht voor een leefloon. Maar deze financiële hulp is niet vrijblijvend. Cliënten 
moeten werkbereid zijn.
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Reguliere arbeid

Arbeidstoeleiding • nazorg

Arbeidsactivering • Delta
• Bedrijfsconsulenten
• Snelwerk
• ESF-project nazorg
• Testcentrum

Sociale activering Via screening naar werk
• Oriënteringsprogramma’s

Via opleiding naar werk
•  Arbeidsbegeleiding anders-

taligen met taalopleidingen 
en –coaching

Via werkervaring naar 
werk
• Artikel 60
• Werkervaringsprojecten
• Leerwerkplekken

Taalactivering • Basiswerking
• Extra Time
• Perfect is saai
• Arbeidszorgproject De vaart
• Opnieuw je eigen centen 

beheren

Zorg en hulpverlening •  Nederlandse taallessen 
voor anderstalige steun-
gerechtigden

 • leefloon en levensminimum

  AcTiVeRingSlAddeR  

De activeringsladder is een model dat de afstand tot de arbeidsmarkt voor elke cliënt in beeld brengt aan de hand van trappen. Hoe lager op de ladder, hoe groter de af-
stand tot de arbeidsmarkt. Het doel is de nodige middelen en instrumenten inzetten op maat van de cliënt waardoor hij de ladder kan opklimmen en de hoogst haalbare 
trap kan bereiken. Voor sommige cliënten gebeurt het opklimmen heel snel, voor anderen is de startsituatie ook de eindsituatie. Sommigen kennen dan weer een terugval 
naar een lagere trap tijdens het activeringstraject. 

De sociale dienstverlening voor OCMW 
Gent moet voor etnisch-culturele minder-
heden even kwaliteitsvol en toegankelijk 
zijn als voor andere Gentse burgers.
De dienst Interculturalisering helpt om de 
taal- en cultuurbarrière te doorbreken. Alle 
hulpverleners kunnen daarom een beroep 
doen op zeven intercultureel medewerkers 
(ICM’ers) en 2 intercultureel bemiddelaars 
(ICB’ers).

Tolken is de hoofdopdracht van de ICM’ers. 
De beschikbare talen in het team zijn Ara-
bisch, Bulgaars, Turks, Slowaaks/Tsjechisch, 
Russisch en Spaans.

  In 2012 namen de ICM’ers 4.841 individu-
ele tolkopdrachten op.

De dienst organiseert samen met de dienst 
Vreemdelingen de verplichte groepssessies 

voor nieuwe EU-burgers (Bulgaren en Slo-
waken). De cliënten worden daarin geïnfor-
meerd over het rechten- en plichtenverhaal 
binnen het OCMW.

  In 2012 waren 88 cliënten ingeschreven 
voor deze sessies, van wie er 55 (62,5 %) 
aanwezig waren.

   cultuur- en taalbarrière doorbreken    
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activering

1. taalactivering

Onvoldoende kennis van het Nederlands is een barrière voor wie wil wer
ken of starten met een opleiding. OCMW Gent werkt voor taalopleidin
gen samen met het Huis van het Nederlands.
2.042 cliënten hebben nood aan Nederlandse taallessen. Dat is 37 % van 
alle steungerechtigden (5.500). Drie vierde van die groep (of 1.570 cliën
ten) bereikten nog niet het niveau om naar een tewerkstelling met artikel 
60 te kunnen doorstromen. Concreet wil dat zeggen dat meer dan een 
kwart (28 %) van alle steungerechtigden niet arbeidsactiveerbaar is, om
dat zij geen basiskennis van het Nederlands hebben. Van die 1.570 perso
nen is dan nog eens een derde (476 cliënten) analfabeet in de eigen taal, 
wat het aanleren van het Nederlands fel bemoeilijkt en vertraagt.

  In 2012 volgden 1.382 cliënten (27 %) Nederlandse taallessen.

2. Sociale activering

Een kwaliteitsvolle en duurzame baan: dat is het hoofddoel. Maar voor 
een deel van de cliënten is dit geen haalbare kaart. Door een kluwen van 
problemen (ontoereikende sociale bekwaamheden of intellectuele vaar
digheden, fysieke beperkingen, psychische problemen) kunnen zij niet 
voldoen aan de eisen en de verwachtingen op de arbeidsmarkt.
Ook voor die mensen wil OCMW Gent deelname aan het maatschappelijk 
leven garanderen. We doen dit via sociale activering. Dit is het werkterrein 
van de Emancipatorische Werking (EW). Deze dienst zet projecten op die 
maatschappelijk zinvol zijn en die de attitudes en het zelfbeeld van de 
cliënten maximaal versterken en hun competenties helpen ontplooien. 
Voor sommigen is sociale activering een opstap naar werk, voor anderen 
is het een eindpunt. In 2012 bood EW ook individuele begeleiding aan. 
Aan elk welzijnsbureau werd een activeringsbegeleider gekoppeld.

  In 2012 startte EW met 239 cliënten in individuele activeringsbege
leiding.

cliËnTenPROFiel SOciAle AcTiVeRing 2012

Origine Belgen van Belgische origine 72,2%

Belgen van allochtone origine 10,6%

Allochtone origine met een niet-Belgische 
nationaliteit

16,9%

geslacht Mannen 41,3%

Vrouwen 58,7%

leeftijd <25j 10,4%

Tussen 25 en 34 jaar 22,8%

Tussen 35 en 44 jaar 22,8%

>45jaar 44,0%

Scholing Geen 3,5%

Max. Lager onderwijs 39,0%

Max. Lager secundair onderwijs 32,0%

Hoger secundair of hoger 15,7%

Buitenlands diploma 9,9%

leefsituatie Alleenwonend 58,8%

Alleenwonend met kinderen 29,6%

Samenwonend met partner (en kinderen) 11,6%

Kinderlast Geen kinderen 50%

In 2012 bevonden zich 557 cliënten op de trap van sociale activering. Bijna 2 van 
de 3 zijn vrouwen. Meer dan 40 % heeft alleen maar lager onderwijs gevolgd. 2 op 
de 3 is ouder dan 35 jaar.

arbeidszorg

Arbeidszorg is een vorm van sociale activering voor cliënten die nog niet 
aan werken toe zijn, maar wel al een engagement willen opnemen. Dat 
engagement is heel laagdrempelig en op maat van de cliënt, vrijwillig en 
onder begeleiding. De cliënt behoudt intussen zijn uitkering.
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In ‘Perfect is saai’ werken de deelnemers 
aan hun activering via versterking van hun 
zelfbeeld. Voor het initiatief ‘Portretten in 
schoonheid’ was dat letterlijk te nemen.
Daarin stelden ze portretten van zichzelf 
tentoon, gekleed in historische kostuums 
van het NTGent. De foto’s waren van de 
hand van OCMW-huisfotograaf Werner van 
den Oudenhoven. De opnames vonden 

plaats in al even authentieke locaties als de 
Sint-Baafsabdij en Het Huis van Alijn.

zelfvertrouwen
De portretten toonden op overtuigende 
wijze aan dat de deelnemers hun eigen 
mooie kanten en kwaliteiten (h)erkenden. 
Daaruit putten ze de nodige kracht en zelf-
vertrouwen, die hen verder helpen in hun 

activeringstraject.
De portretten waren te zien op de tentoon-
stelling ‘Cultuur opent de deuren’ in het 
NTGent, die werd opgezet in het kader van 
de Werelddag van verzet tegen extreme 
armoede. De dag tegen armoede stond in 
2012 in het teken van het thema ‘Armoede 
en cultuur’.

  Portretten in Schoonheid   

Voor ‘Portretten in schoonheid’ werden de 
deelnemers van het project ‘Perfect is saai’ 
gefotografeerd in historische kostuums van het 
NTGent.
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  EW begeleidde in 2012 161 cliënten in arbeidszorg, van wie er 92 
starters waren.

Eén van de arbeidszorgprojecten is het buurtcentrum De Vaart in Gent
brugge, waar buurtbewoners drie dagen per week een warm middag
maal kunnen nuttigen.

  In 2012 werkten in De Vaart 41 cliënten in arbeidszorg. Zij bereid
den er gemiddeld voor 45 buurtbewoners een maaltijd.

basiswerking

De basiswerking is een wijkgerichte groepswerking. Samen doen ze 
met een beperkt budget aankopen in een supermarkt, bereiden ze een 
voedzame maaltijd, maken ze een uitstap. Voor elke deelnemer wordt 
een individueel trajectplan uitgestippeld. De nadruk daarin ligt op het 
verwerven van basiscompetenties, zoals op tijd komen, verwittigen bij 
afwezigheid,…
De basiswerking richt zich tot de meest kwetsbare cliënten, die met een 
zware multiproblematiek hebben af te rekenen en nergens anders aan
sluiting vinden. De aandacht ligt dan ook vooral op de doorstroming van 
de groepswerking naar bestaande initiatieven, zowel binnen als buiten 
het OCMW, bv. door vrijwilligerswerk.

  In 2012 namen 22 cliënten deel aan de Basiswerking Ledeberg.  
7 van hen (of 32 %) stroomden door naar interimarbeid, opleiding 
Kinderzorg of naar arbeidszorg.

  Basiswerking Centrum verwelkomde in 2012 ook 22 cliënten. Meer 
dan de helft (12) stroomde door naar arbeidszorg, vrijwilligerswerk 
of een parttimebaan.

Perfect is saai

‘Perfect is saai’ is een project met als thema ‘innerlijke en uiterlijke schoon
heid’. In interactieve workshops staan de cliënten stil bij zaken als makeup, 

kledij, kapsel, lichaamsexpressie (hoe kom ik over op de buitenwereld?) 
en non verbale communicatie. De boodschap is dat wie zich uiterlijk ver
zorgt, zich beter in zijn vel voelt. En dat wie zich van binnen beter voelt, 
er ook beter uit ziet.

  ‘Perfect is saai’ startte 2012 met 17 deelnemers. 
  3 van hen stroomden naar een tewerkstelling, 1 startte een oplei

ding intensieve taallessen.
  5 cliënten haakten af wegens psychosociale of medische redenen.
  2 groepsleden stopten omdat ze buiten Gent verhuisden.

opnieuw je eigen centen beheren

Dit project loopt in samenwerking met Leerpunt en de Juridische dienst 
van OCMW Gent en omvat wekelijkse groepsbijeenkomsten rond de 
thema’s schulden en budgetteren.
Bedoeling is dat de deelnemers uit de ervaringen van anderen leren en haal
bare stappen zetten om op termijn hun financiën zelfstandig te beheren.

  In 2012 waren er 29 doorverwijzingen vanuit het wijkwerk. 12 cliën
ten startten effectief. De anderen haakten af wegens onvoldoende 
gemotiveerd, psychosociale redenen of ziekte.

  8 van de 12 cliënten haalden de eindstreep.
  Alle 8 stroomden ze door naar een activering: een opleiding bij 

Leerpunt, een job op de reguliere arbeidsmarkt, arbeidszorg, 
 andere projecten van EW.

  In het najaar werd voor het eerst een tweede module van het pro
ject opgestart. Daarin startten 13 deelnemers.

extra time

Extra Time richt zich tot jongeren tussen 18 en 25 jaar die nog niet klaar zijn 
voor de reguliere arbeidsmarkt. Via groepswerking en individuele begelei
ding wil het OCMW hen activeren en aan hun attitudes en competenties 
werken.



12 De jongeren van KAA Gent Homeless 
Blue White, waarvan de Emancipatorische 
Werking (EW) van ons OCMW één van de 
projectpartners is, beleefden van 5 tot 
7 oktober een onvergetelijk weekeinde. 
Ze waren te gast bij de Engelse Premier 
 League voetbalclub FC Southampton.
Zo’n bezoek aan een Engelse eersteklasser 
is normaal gezien haast ondenkbaar. Maar 
dankzij Dirk De Ridder, één van de bezie-
lende krachten achter Extra Time, lukte het 
wel. 
Dirk is namelijk de vader van profvoetballer 
Steve De Ridder, die ooit bij AA Gent be-
gon, nadien het mooie weer maakte bij de 
Nederlandse eredivisieclub De Graafschap 
en nu actief is bij FC Southampton.

caesar trophy
Enkele jongeren van Extra Time voetbal-
len mee met de KAA Gent Homeless Blue 
White. Op het finaletornooi van de Belgian 
Homeless Cup pakte de ploeg de ‘Caesar 
Trophy’.
De prijs was goed voor 1.500 euro, te beste-
den aan ‘een groepsdynamische activiteit 
met een sportief onderdeel met de spelers 
van het team’. Dat werd dus een trip naar 
FC Southampton. Net als AA Gent heeft 
ook die club met de Saints (de spelers 
van Southampton worden the Saints 
genoemd) Foundation een ‘Football in the 
Community’ -project. Het Saints4Sport-
project probeert kwetstbare jongeren, die 
bv. dakloos zijn of met middelenmisbruik 

te kampen hebben, via sport weer in de 
maatschappij te integreren.

vriendschap, respect en fair play
De 14-koppige delegatie trok in 2 mini-
busjes het Kanaal over. Op het goed 
gevulde programma stonden onder meer 
een uitwisseling met het project Saints-
4Sport, een rondleiding in het stadion van 
Southampton en een vriendschappelijke 
wedstrijd met het Street Homeless Team 
van Southampton. Als kers op de taart 
mochten ze als eregasten de thuismatch 
van Southampton tegen Fulham bijwonen. 
Het werd een onvergetelijk weekeinde, 
dat in het teken stond van ‘vriendschap, 
respect en fair play’.

  extra time oP bezoek bij engelSe eerSteklaSSer SouthamPton  

De jongeren van Extra Time trokken het  kanaal 
over voor een bezoek aan de  Engelse Premier 
League-club Southampton.
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Het project bestaat inhoudelijk uit een mix van vormende groepswerkin
gen, doeactiviteiten, sportieve momenten en deelname aan culturele 
activiteiten. Zo namen enkele jongeren deel aan de Belgian Homeless 
Cup, de sociaalsportieve voetbalcompetitie voor dak en thuislozen.

Extra Time wordt deels gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds 
en Open Stadion. Er is een structurele samenwerking met de traject
begeleiding van het Opleidings en Tewerkstellingscentrum (OTC), de 
Methodische Cel Jongeren en Voetbal in de Stad.

  Vanuit de Jongerenwerking van OCMW Gent waren er in 2012 26 
doorverwijzingen. 17 cliënten gingen uiteindelijk van start.

  6 van hen stapten voortijdig uit het project.
  De 11 anderen stroomden naar arbeidszorg (2), de reguliere ar

beidsmarkt (3), arbeidsbegeleiding OTC (4), een artikel 60tewerk
stelling (1) en een opleiding (1).

Samsara

Het project Samsara wilde voortijdige schooluitval bij allochtone meisjes 
in de derde graad van het secundair of deeltijds onderwijs voorkomen.

De ervaring leert dat allochtone meisjes vaker vroegtijdig met hun stu
dies stoppen en veel minder doorstromen naar het hoger onderwijs 
dan autochtone meisjes. Daardoor staan ze zwak op de arbeidsmarkt en 
 lopen ze meer kans op armoede en economische afhankelijkheid.
Samsara werd, na ruim 2 jaar, stopgezet in mei 2012 wegens gebrek aan 
financiële middelen. De ervaringen van het proefproject resulteerden in 
enkele aanbevelingen voor het beleid.

  Binnen het secundair onderwijs is er nood aan brugfiguren. 
 Bij voorkeur zijn dat interculturele bemiddelaars.
  Die brugfiguren moeten de doelgroep sensibiliseren, bv. via am

bassadeursacties. Verder moeten ze instaan voor ambulante hulp
verlening (bv. bij noodsituaties) en voor opleiding en coaching.

dialooggroep klantenparticipatie

De Dialooggroep Klantenparticipatie bestaat uit cliënten die ervaring 
hebben met de hulpverlening van het OCMW. Ze komen samen om de 
dienstverlening te bespreken, evalueren waar het nog beter kan en doen 
voorstellen voor de toekomst.

De Dialooggroep kan worden ingeschakeld voor schriftelijke communi
catie naar de doelgroep (is die duidelijk genoeg?), als klankbordgroep 
rond een specifieke maatregel, als partner in een beleidsproces en als 
meewerkende partner in vormingen en dialoogmomenten.

Sinds 2012 is de regie van dit project structureel steviger verankerd in 
de werking van het OCMW, zodat klantenparticipatie een grotere rol en 
betekenis krijgt binnen de Sociale Dienst. Zo werkte de Dialooggroep in 
2012 mee aan de communicatie rond spijbelpreventie en aan het verbe
teren van de inhoud op de infoschermen in de welzijnsbureaus.

  In 2012 namen 19 cliënten deel aan de Dialooggroep. Zij kwamen 
84 keer samen (2011: 56).

In 2012 werd ook een eerste groep klantenparticipatie voor anderstalige 
cliënten opgestart.

3.  activeren van cliënten naar werk

Het Opleidings en Tewerkstellingscentrum (OTC) is de belangrijkste  actor 
in de arbeidsactivering van OCMWcliënten. Cliënten die zonder werk 
 zitten, worden door de welzijnsbureaus naar het OTC doorverwezen. 

Daar wordt voor hen, na evaluatie van hun vaardigheden, een passende 
opleiding of (sociale) tewerkstelling gezocht binnen het OCMW of bij 
andere diensten. Trajectbegeleiders volgen de cliënten op en sturen bij 
waar nodig.
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cliËnTenPROFiel ARBeidSAcTiVeRing 2012

Herkomst Belgen van Belgische herkomst 37,9%

Belgen van allochtone herkomst 17,7%

Allochtone herkomst met een niet-Belgische 
nationaliteit

44,4%

geslacht Mannen 56,9%

Vrouwen 43,1%

leeftijd <25j 29,9%

Tussen 25 en 34 jaar 29,9%

Tussen 35 en 44 jaar 22,8%

>45jaar 17,4%

Scholing Geen 15,3%

Max. Lager onderwijs 25,0%

Max. Lager secundair onderwijs 24,7%

Hoger secundair of hoger 17,2%

Buitenlands diploma 17,8%

leefsituatie Alleenwonend 49,6%

Alleenwonend met kinderen 24,6%

Samenwonend met partner (en kinderen) 25,8%

Kinderlast Geen kinderen 47,7%

In 2012 bevonden zich 2.015 unieke cliënten op de trap van arbeidsactivering. 
Meer dan 3 op de 5 cliënten behoort tot een etnisch-culturele minderheid. Bijna 
60 % van het cliënteel is jonger dan 35 jaar. 40 % heeft alleen maar lager onder-
wijs gevolgd.

via screening naar werk

Tijdens intakegesprekken maken medewerkers van het OTC een persoons
profiel van de cliënt op en bepalen ze wat zijn vaardigheden zijn. Met 
deze diagnose kan de arbeidsbegeleider, samen met de cliënt, op zoek 
gaan naar een gepaste job. Het OTC heeft vijf oriënteringsprogramma’s, 
die in een gesimuleerde werkomgeving de competenties, werkbereid

heid en motivatie van de cliënten in beeld brengen. Deze programma’s 
zijn uniek in Vlaanderen omdat ze specifiek gericht zijn op kortgeschool
den.

Deze vijf oriënteringsprogramma’s zijn: ‘Scala’ (een basisscreening – Scala 
staat voor SCreening and Assessment voor LAaggeschoolden), ‘Techni
sche screening’, ‘Keuken en poetsscreening’, ‘Administratieve screening’ 
en ‘Individuele vervolgscreening’ (een screening op maat). 

  arbeidsbegeleiding anderstaligen

Een anderstalige cliënt moet al beschikken over een basiskennis Neder
lands, vooraleer het welzijnbsureau hem doorstuurt naar het OTC. Daar 
komt hij terecht in het team ‘NederlandsWerkt’. Deze equipe is gespeci
aliseerd in het begeleiden van anderstaligen in een traject naar werk. Er 
zijn twee dergelijke trajecten.

  Het Voortraject voor de Integratie van Anderstaligen (VIA) 
legt de klemtoon op het mondeling inoefenen van het Nederlands 
aan de hand van een aantal activiteiten. Dit traject loopt over twee 
maanden en werd in 2012 vier keer aangeboden voor in totaal 87 
deelnemers (2011: 78).

  Job Introductie voor Anderstaligen (JOB-INTRA) bereidt 
 anderstaligen specifiek voor op een artikel 60tewerkstelling of een 
ander werkervaringsproject. Het traject loopt over zes maanden en 
er zijn drie instapmomenten. In 2012 startten er 82 cliënten (2011: 
69) in dit project.

via werkervaring naar werk

Sommige cliënten hebben nood aan een eerste werkervaring als voor
bereiding op de reguliere arbeidsmarkt. Voor hen heeft OCMW Gent een 
aanbod van werkprojecten. Er wordt altijd gezocht naar een job die het 
best past bij de vaardigheden en interesses van de cliënt.
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aan de slag met artikel 60

Artikel 60§7 van de OCMWwet geeft het OCMW de mogelijkheid werk 
aan te bieden aan cliënten zodat zij werkervaring –gecombineerd met een 
opleiding kunnen opdoen en recht krijgen op een werkloosheidsuitke
ring. De cliënt krijgt dan een job binnen OCMW Gent of bij één van de 207 
werkervaringsplaatsen, die een plaats vrijhouden voor artikel 60 cliënten 
en waarmee het OCMW een samenwerkingsovereenkomst heeft.

Deze tewerkstellingsplaatsen zijn o.a. vzw’s met een sociaal, cultureel of 
ecologisch doel, de Stad Gent, andere gemeenten, de provincie, inter
communales, openbare ziekenhuizen en sociale economieinitiatieven. 
In 2012 ging er veel aandacht naar het creëren van art. 60werkplaatsen 
bij de Stad Gent. Dat leverde 31 extra jobs op.

  In 2012 startten 306 cliënten met een artikel 60contract, 19 meer 
dan in 2011.

  Gemiddeld waren er in 2012 per maand 342 artikel 60tewerk
gestelden aan de slag (2009: 254, 2011: 349).

 
leerwerkplekken

Binnen het OTC lopen zeven specifieke werkervaringsprojecten, waar 
leefloners voor een bepaalde periode worden tewerkgesteld met een 
 artikel 60 contract of met vervolgcontracten zoals sociaal activa, wep
plus en siné. Zij worden in deze leerwerkplekken individueel begeleid, 
krijgen een algemene en technische vorming en doen werkervaring op.
De Laadbrug verzorgt een deel van de materiële dienstverlening aan 
OCMWcliënten, zoals ontruimingen en verhuizingen, kleine herstellin
gen aan meubilair, enzovoort. De Laadbrug stelde in 2012 20 personen 
tewerk. 15 cursisten volgden een opleiding verhuizer.

  308 cliënten deden in 2012 een beroep op de Laadbrug. De cursis
ten verrichtten in totaal 516 opdrachten (2011: 438).
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  ScReeningS OTc  

Na de basisscreening Scala kunnen deelnemers instappen in één of meerdere van de vervolgmodules: 
admini stratieve, technische of keuken- en poetsscreening. De individuele vervolgscreening is voor cliënten die 
geen interesse hebben in één van de vervolgmodules.

   Keuken- en poetsscreening

   Individuele vervolgscreening

   Administratieve screening

   Technische screening

   Scala



16

Het Multi-TEAM is, zoals de naam het al aangeeft, multiinzetbaar: 
 onderhoud van fietsstallingen, opruimen van zwerfvuil, inrichting van 
de winteropvang en van speelstraten tijdens schoolvakanties. Het team 
bestaat uit 5 personen.

Deelnemers aan De Schuitschaaf leren alle aspecten van houtbewer
king, restauratie en meubelschilderen aan. De bezetting bestond in 2012 
uit 39 cursisten. Alle cursisten die één van de negen interne of externe 
opleidingen volgden, behaalden hun certificaat.

  Cursisten van de Schuitschaaf restaureerden in 2012 onder meer 
100 stuks meubilair, die nadien via de Kringwinkel werden  verkocht. 
Ze maakten ook 18 hulpmiddelen voor het project ‘ergo@home’, 
plus een picknickbank en een tafel voor wzc Het Heiveld.

De kerntaken van de KarWIJploeg bestaan uit schilderen en behangen, 
naast kleine renovatiewerkzaamheden. In 2012 waren er 45 cursisten aan 
de slag.

  In 2012 voerde de KarWIJploeg voor particulieren en de dienst 
 Wonen van het OCMW 896 opdrachten uit.

De Poetsploeg van het OTC staat in voor het onderhoud van de OCMW
gebouwen en de huurwoningen van de dienst Wonen. In 2012 bestond 
de ploeg uit 9 medewerkers.

De Energiesnoeiers voeren energiescans en energiebesparende maat
regelen uit, in samenwerking met vzw ReGent. In het team werkten in 
2012 7 personen.

Ikook verzorgt de middagmaaltijden in het buurtcentrum De Vaart in 
Gentbrugge (een arbeidszorgproject) en in het personeelsrestaurant 
van de campus Prins Filip. Daarna doet Ikook de catering voor OCMW 
diensten en geeft het samen met het Centrum voor Volwassenenonder
wijs Stad Gent twee keer per jaar een basisopleiding Keuken en Zaal.

  23 cursisten namen in 2012 deel aan de opleiding tot zaal en 
 keukenmedewerker. 14 van hen slaagden, van wie er 12 met een 
artikel 60contract doorstroomden naar het personeelsrestaurant 
op de campus Prins Filip en 2 naar het arbeidszorgproject De Vaart.

  In het buurtcentrum De Vaart werkten in 2012 41 mensen in 
 arbeidszorg. Zij bereidden gemiddeld voor 45 buurtbewoners een 
warme maaltijd en dit 3 dagen in de week. 

  Het personeelsrestaurant op de campus Prins Filip stelde 17 men
sen tewerk met een art. 60contract. Dagelijks ontvingen ze tussen 
de 60 en 100 personeelsleden.

werkervaringsplan

Met het werkervaringsplan kan een laaggeschoolde werkzoekende of 
leefloongerechtigde gedurende 1 jaar werkervaring opdoen. OCMW 
Gent heeft een goedkeuring om binnen de eigen diensten (de 4 woon
zorgcentra en de OTCleerwerkplekken) 15 van die mensen voltijds te
werk te stellen. Hiernaast vormen het OTC en het Lokaal Werkgelegen
heidsbureau (LWB) van Stad Gent samen het leerwerkbedrijf LeerWerk 
Gent. Een leerwerkbedrijf organiseert vorming en begeleiding voor 
werkzoekenden met een werkervaringscontract WEP+.
 

  LeerWerk Gent begeleidde in 2012 136,5 werkervaringsplaatsen, 
waaronder 95 eigen werkervaringsplaatsen.

Sinds 2012 is er ook WEP++, een werkervaringsproject met extra aan
dacht voor Nederlandse taalcoaching en met een module ‘voororiën
tatie’. De prioritaire doelgroep zijn nieuwe EUburgers (Bulgaren, Roe
menen, Slovaken,..), die weinig Nederlands kennen en nauwelijks zicht 
hebben op de verwachtingen van de arbeidsmarkt. Na dit voortraject 
van 1 maand krijgen ze een arbeidscontract voor 1 jaar in één van de 
twee Gentse Leerwerkbedrijven: LeerWerk Gent en TravoX.

  In 2012 werden twee voortrajecten opgestart. 75 kandidaten wer
den doorverwezen, van wie er 23 geselecteerd werden.
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 begeleiding op de werkvloer

Verschillende OCMWmedewerkers begeleiden cliënten met een artikel 
60contract op de werkvloer.

tewerkstellingsbegeleider
De tewerkstellingsbegeleider gaat op zoek naar een geschikte matching 
tussen cliënt en tewerkstellingsplaats. Zo doorlopen veel cliënten eerst een 
vrijwillige werkstage van één maand, alvorens met een artikel 60 aan de slag 
te gaan. Tijdens de stage leren cursist en werkplaats elkaar beter kennen. Is 
de klik er niet, dan kan naar een andere werkplek worden uitgekeken.

competentiecoaching
Het OTC telt 2 competentiecoaches, die instructeurs op de werkvloer 
ondersteunen om artikel 60werknemers in hun mogelijkheden te ver
sterken. Dat gebeurt via workshops rond ‘motiveren en begeleiden’,   
 ‘conflicthantering’ en ‘competentiedenken’.

  45 instructeurs namen in 2012 aan de workshops deel.

taalcoaching
Individuele taalcoaching wil bij de cliënten het gebruik van het technisch 
Nederlands op de werkvloer aanzwengelen. Per cliënt vergt dit gemid
deld 6,7 uur coaching.

  In 2012 bereikte de individuele taalcoaching 112 cliënten (2011: 
72), met een totaal van 750 uur coaching. Tegenover 2011 werd 
het aantal coachingsuren meer dan verdubbeld, wat bewijst dat 
taalcoaching in de lift zit.

Taalcoaching geeft ook aan technische instructeurs en werkplaatsverant
woordelijken praktische tips om de communicatie met anderstaligen te 
verbeteren.

  32 begeleiders kregen in 2012 deze vorming (2011: 23).

ntuurlijk
Aansluitend op de taalcoaching is er sinds 2012 het project ‘NTuurlijk’, dat 
zich toelegt op het natuurlijk leren van de Nederlandse Taal (NT). 
Het project richt zich op laaggeschoolde nieuwe EUburgers, die weinig 
affiniteit hebben met het schoolse leren (zoals de Roma). Daarom ver
trekt ‘NTuurlijk’ van de werkplek: een realistische en levensechte omge
ving, als aanzet voor vorming. Zo ontstaat een duaal traject van werk en 
taalverwerving, waarbij de cliënt in onze samenleving geïntegreerd raakt.

4. arbeidStoeleiding

Arbeidstoeleiding is de vierde trap op de activeringsladder. Het doel is 
om cliënten te ondersteunen zo snel mogelijk werk te vinden. De doel
groep bestaat uit mensen die klaar zijn voor de arbeidsmarkt, maar bege
leiding nodig hebben in hun zoektocht naar werk.

delta

Het vormingsprogramma Delta is bestemd voor cliënten met een artikel 
60contract, die 3 maanden vóór het einde van hun contract staan. Be
doeling is om hen te stimuleren, nog vóór het einde van hun contract, 
stappen te zetten om door te stromen naar een reguliere tewerkstelling 
of opleiding. Delta informeert hen onder meer over de werkloosheids
reglementering en over welke diensten een vakbond verleent. Cliënten 
leren ook hoe een cv op te maken en hoe zich voor te bereiden op een 
sollicitatiegesprek.
 

  Delta vond in 2012 10 keer plaats. Er namen 133 cliënten aan deel.

bedrijfsconsulent

In 2012 stelde het OTC twee arbeidsbegeleiders halftijds vrij om als be
drijfsconsulent Gentse bedrijven te informeren over een tewerkstelling  
artikel 60privé.
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  74 bedrijven werden bereid gevonden om cliënten aan het werk te 
stellen via een artikel 60contract privé. Bij deze 74 bedrijven wer
den 94 verschillende functieprofielen gecreëerd. De meest voorko
mende waren bouwvakker, horecamedewerker en schoonmaker.

cliËnTenPROFiel ARBeidSTOeleiding 2012

Herkomst Belgen van Belgische herkomst 30,2%

Belgen van allochtone herkomst 23,5%

Allochtone herkomst met een niet-Belgische 
nationaliteit

46,3%

geslacht Mannen 59,1%

Vrouwen 40,9%

leeftijd <25j 27,0%

Tussen 25 en 34 jaar 33,3%

Tussen 35 en 44 jaar 25,4%

>45jaar 14,3%

Scholing Geen 16,5%

Max. Lager onderwijs 22,9%

Max. Lager secundair onderwijs 24,7%

Hoger secundair of hoger 17,3%

Buitenlands diploma 18,6%

leefsituatie Alleenwonend 50,4%

Alleenwonend met kinderen 24,8%

Samenwonend met partner (en kinderen) 24,8%

Kinderlast Geen kinderen 48,5%

In 2012 bevonden zich 523 unieke cliënten op de trap van de arbeidstoeleiding. 
Een kleine 70 % behoort tot een etnisch-culturele minderheid. 60 % is jonger dan 
35 jaar. Bijna 40% heeft hooguit lager onderwijs gevolgd.

Snelwerk

SnelWerk is een project dat de werkbereidheid toetst van cliënten met 
een verhoogd risicoprofiel voor sociale fraude. We spreken dan over 
mensen die naar Gent migreren met de bedoeling een leefloon te krij
gen, die vermoedelijk oningeschreven werken of die weinig medewer
king vertonen in hun arbeidstraject. Aan deze cliënten doet het OCMW, 
in samenwerking met 6 uitzendkantoren, een snel en concreet werkaan
bod. Gaan de cliënten hier niet op in, dan verliezen hun leefloon. Nemen 
ze de baan wel aan, dan kunnen ze rekenen op OCMWondersteuning.

  Aan het project namen in 2012 148 cliënten deel, van wie er 83 in 
een verplicht traject zaten.

  139 deelnemers werden doorverwezen naar de interimkantoren, 
waarmee SnelWerk samenwerkt. 

  Dit leidde tot 89 tewerkstellingen. 38 cliënten vonden werk zonder 
tussenkomst van de uitzendkantoren.

  Voor 97 cliënten werd het project afgesloten. 15 personen waren 
niet werkbereid, 5 kenden onvoldoende Nederlands, 13 personen 
gingen uit steun, 29 anderen vonden een tewerkstelling die na 
het project verder loopt. 19 cliënten stapten over naar een ander 
 arbeidstraject.

eSF-project nazorg

Dit nazorgproject, dat gefinancierd wordt met middelen van het  Europees 
Sociaal Fonds (ESF), ging in september 2012 van start. Om de doorstro
ming van een artikel 60tewerkstelling naar een reguliere tewerkstelling 
te versoepelen, verplicht het OCMW om cliënten vóór het einde van hun 
contract deel te nemen aan een intensieve begeleiding die maximaal 3 
maanden duurt.
Afhankelijk van het profiel van de cliënt verwijst de tewerkstellingsbege
leider de cliënt door naar individuele coaching, naar de Jobclub van de 
VDAB (sollicitatietraining en –ruimte in groep) of naar de Jobclub voor 
anderstaligen (voor cliënten met een beperkte kennis van het Neder
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lands). Zodra het nazorgtraject afgerond is, gebeurt de verdere begelei
ding door een VDABconsulent.

  In het laatste kwartaal van 2012 startten 28 cliënten in de Jobclub, 
10 in de Jobclub voor anderstaligen en gingen 23 cliënten in indivi
duele begeleiding.

testcentrum – monitor/begeleider 
in beschutte werkplaatsen

Het OTC is door de Vlaamse overheid erkend als testcentrum voor het be
roep van monitor/begeleider in beschutte werkplaatsen. Deze erkenning 
is uniek voor een OCMW en past in het activeringsbeleid voor kortge
schoolden. De doelgroep kan via het testcentrum een officieel van attest 
van beroepsbekwaamheid behalen, wat een aanzienlijke troef is op de 
arbeidsmarkt.

  In 2012 stond het testcentrum door interne personeelswissels op 
een laag pitje. Er was 1 begeleidingsgesprek en er vond 1 test plaats.

 5. arbeid

Arbeid is de vijfde en laatste trap op de activeringsladder. De doelgroep 
bestaat uit personen die in staat zijn om te werken in het normaal eco
nomisch circuit, maar ondersteuning nodig hebben om hun werk te be
houden. Zo biedt het OCMW aan werkgevers een financiële tussenkomst 
aan, om cliënten een arbeidscontract aan te bieden.
Cliënten worden tijdens hun activeringstraject regelmatig geëvalueerd. 
De weg stopt wanneer het dossier van de cliënt wordt afgesloten. Bij 
voorkeur gebeurt dit als de cliënt een job heeft gevonden en zijn situatie 
voldoende stabiel is geworden. Maar ook andere redenen liggen aan de 
basis voor het afsluiten van een dossier, zoals geen interesse, uitstroom 
naar een werkloosheidsuitkering, psychosociale problemen of medische 
problemen. 

cliËnTenPROFiel ARBeid 2012

Herkomst Belgen van Belgische herkomst 39,3%

Belgen van allochtone herkomst 18,4%

Allochtone herkomst met een niet-Belgische 
nationaliteit

42,3%

geslacht Mannen 60,3%

Vrouwen 39,7%

leeftijd <25j 36,7%

Tussen 25 en 34 jaar 31,8%

Tussen 35 en 44 jaar 20,6%

>45jaar 10,9%

Scholing Geen 16,0%

Max. Lager onderwijs 25,5%

Max. Lager secundair onderwijs 21,7%

Hoger secundair of hoger 19,8%

Buitenlands diploma 17,0%

leefsituatie Alleenwonend 44,8%

Alleenwonend met kinderen 26,0%

Samenwonend met partner (en kinderen) 29,2%

Kinderlast Geen kinderen 52%

In 2012 bevonden zich 267 unieke cliënten op de trap van arbeid. Iets meer dan 60 
% behoort tot een etnisch-culturele minderheid. Bijna 70 % is jonger dan 35 jaar. 
Meer dan 40 % heeft hooguit lager onderwijs gevolgd.
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OCMW en VDAB Gent zetten in 2012 een 
proefproject op, waarin een gerichte 
doorverwijzing van OCMW-cliënten en 
VDAB-klanten naar elkaars diensten en een 
structurele samenwerking centraal staan. 
Zo kunnen beide organisaties nog meer op 
maat van hun cliënten werken en hen snel-
ler en efficiënter aan werk helpen.

info-uitwisseling gebeurt  
maar sporadisch
Wie een leefloon aanvraagt bij het OCMW, 
wordt nu haast automatisch doorverwezen 
naar de VDAB. Een inschrijving bij de VDAB 
geldt als een eerste teken van werkbereid-
heid, wat een essentiële voorwaarde is om 
een leefloon te krijgen. Alleen wie arbeids-
ongeschikt is, wordt niet doorgestuurd. 
Wat er na de inschrijving bij de VDAB 
gebeurt, wordt onregelmatig opgevolgd. 
Er bestaan hierover geen procedures of 
afspraken tussen de maatschappelijk wijk-
werker van het OCMW en de VDAB-consu-
lent. De informatie-uitwisseling gebeurt 
maar sporadisch.

averechts effect
Dat veroorzaakt problemen. Cliënten wor-
den mogelijk zowel door de VDAB als door 

het Opleidings- en Tewerkstellingscentrum 
(OTC) van het OCMW opgevolgd en heb-
ben dus een dubbel activeringstraject. Voor 
de cliënten is dat verwarrend en weinig 
productief.
Bedoeling van het proefproject is om 
 alleen nog cliënten met een sterk profiel, 
die klaar zijn voor de arbeidsmarkt, door te 
verwijzen naar de VDAB. De sterk arbeids-
marktgerichte aanpak van de VDAB is hen 
op het lijf geschreven. In principe volgen ze 
dan geen activeringstraject meer binnen 
het OTC van het OCMW.

Structurele opvolging
De VDAB-consulent houdt de maatschap-
pelijk werker van het OCMW op de hoogte 
van het verloop van het traject dat zijn 
cliënt bij de VDAB aflegt. Zo komt er een 
structurele opvolging tot stand rond de 
werkbereidheid van de cliënt, wat een 
voorwaarde is voor het behoud van zijn 
leefloon. 
De opvolging gebeurt door een computer-
programma van de VDAB, waarop de 
maatschappelijk werker van het OCMW op 
elk moment kan inloggen en het parcours 
volgen dat zijn cliënt doorloopt bij de 
VDAB.

integrale aanpak
Omgekeerd worden cliënten, die nog niet 
klaar zijn voor de arbeidsmarkt, niet meer 
doorverwezen naar de VDAB. Dat zijn vaak 
mensen met een welzijnsproblematiek, die 
meer gebaat zijn met een integrale aanpak 
waarin het OCMW meer bedreven is. Zij 
riskeren te mislukken in de trajecten van 
de VDAB, waardoor ze nog minder zelfver-
trouwen hebben en hun maatschappelijke 
 integratie nog meer gehypothekeerd 
wordt. Deze mensen verwijst het OCMW 
door naar de eigen activeringsdiensten.

uitschrijven
Sinds het voorjaar van 2012 loopt hierover 
een proefproject in het welzijnsbureau 
Bloemekenswijk. Dat verwijst minstens 20 
arbeidsmarktrijpe cliënten door naar de 
VDAB. Omgekeerd schrijft het welzijns-
bureau 20 cliënten, die nog niet klaar zijn 
voor de arbeidsmarkt, uit bij de VDAB als 
werkzoekende omdat deze inschrijving 
toch geen meerwaarde biedt.

  ocmw en vdab helPen cliënten nog Sneller aan een job via een ProeFProject  
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 dOORSTROOm en uiTSTROOm clienTen OTc nA AFSluiTen dOSSieR  
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   Uitstroom wegens andere redenen  
(overlijden, detinering, verhuis…)

   Uitstroom naar werkloosheidsuitkering

   Uitstroom wegens geen interesse  
of te laag profiel

   Uitstroom door psychosociale  
of medische problemen

   Doorstroom naar opleiding

   Doorstroom naar arbeidsmarkt

De doorstroom naar de arbeidsmarkt daalde licht in vergelijking met 2011 (26,6 
% tegenover 28,7 %). Verder valt op dat het aantal cliënten dat afhaakte wegens 
geen interesse fors terugliep (van 286 naar 105).

 dOORSTROOm cliËnTen nA AFSluiTen dOSSieR in deTAil (weRK + OPleiding)   

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Contracten in loondienst 151 172 124 183 201 168

Interim contracten 48 66 38 73 106 84

Contracten activa 29 12 5 13 9 16

Contracten WEP+ 9 14 13 11 10 18

Contracten SINE 2 3 3 3 5 20

Contracten dienstencheques 8 7 10 11 9 11

Zelfstandige activiteit 6 8 9 7 7 11

Plaatselijk Werkgelegenheids-
agentschap (PWA)

0 0 1 1

Interne Beroepsopleiding (IBO) 1 2 0 0 0 0

Startbaan 0 0 0 0 0 0

GESCO 0 0 0 0 0 4

Opleiding 28 32 53 59 30 43

Totaal 282 316 256 361 378 376

 

6. activering ocmw gent

Van alle uitkeringsgerechtigde cliënten die langer dan 4 maanden in 
steun waren, was in 2012 bijna 90 % op een of andere manier geacti
veerd. Dat toont de onderstaande cirkeldiagram aan, die gebaseerd is op 
cijfermateriaal uit mei 2012.

  Nieuwe aanvraag in oriëntering: 726 cliënten of 14 %.
 Dit zijn alle dossiers van cliënten die minder dan 4 maanden in 

steun zijn. De maatschappelijk werker is nog bezig met het sociaal 
onderzoek en het uitzetten van een hulpverleningsaanpak.

  Hulpverlening: 563 cliënten of 11 %.
 Dit zijn cliënten die langer dan 4 maanden in steun zijn, maar nog 

niet geactiveerd zijn.
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 In deze categorie zitten ook cliënten die vrijgesteld zijn van active
ring. Bv. wegens nakende detentie, bevallingsrust, opname in de 
psychiatrie, ouder dan 65 jaar.

  Studenten: 537 cliënten of 10 %.
 Studeren is uiteraard een specifieke vorm van activering.
  Cliënten in traject taalactivering: 1.328 cliënten of 27 %.

 Zij volgen Nederlandse taallessen als eerste stap in hun activerings
traject.

  Activering via derde partner: 500 cliënten of 10 %.
 Zij zoeken actief naar werk of een opleiding, zonder ondersteuning 

van het OTC. Ze doen dit op eigen houtje of via begeleiding van 
de VDAB of de Gespecialiseerde Trajectbepaling en –Begeleiding 
(GTB) voor personen met een arbeidshandicap.

 In deze groep zitten ook cliënten die deeltijds werken of interim
arbeid verrichten.

  Sociale activering: 258 cliënten of 5 %.
 Zij zitten in één van de projecten van de Emancipatorische  Werking.

  Arbeidsactivering: 1.174 cliënten of 23 %.
 Zij zitten, onder begeleiding van het OTC, in een werkervarings

project, bv. met een artikel 60contract.

  AcTiVeRing Ocmw genT 2012  
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  Nieuwe aanvraag in oriëntering

  Hulpverlening
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  Cliënten in traject taalactivering

  Activering via derde partner

  Sociale activering

  Arbeidsactivering

PerFormanter activeren

In 2012 ging het verbeterproject ‘Performanter activeren’ van start. Dat 

moest, mede door een reorganisatie binnen de dienst Activering die meer 

met specialistenequipes ging werken, leiden tot een meer resultaats-

gerichte aanpak.

De conclusies na één jaar zijn:

  Het project behaalde de norm van 20 % meer uitstroom van leefloners 

naar een contractuele tewerkstelling. In 2012 startten 438 cliënten in 

een reguliere tewerkstelling, tegenover 354 starters in 2011, of een stij-

ging met 23 %. Gelet op de krimpende arbeidsmarkt (in Gent steeg de 

werkloosheid in één jaar met 9 %) is dat een mooi succes.

  Een verdere groei van het aantal artikel 60-tewerkstellingen is niet ge-

lukt. Dat heeft vooral te maken met de doelgroep: minder taalvaardig, 

meer medische problemen, meer eisend,…

  De reorganisatie binnen de dienst, met een grotere aandacht voor indi-

viduele begeleiding, heeft geleid tot meer instroom in de sociale active-

ring. 

  Er zijn meer doorverwijzingen vanuit het wijkwerk. De activerings-

gedachte is sterker aanwezig.
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activering in cijFerS

  De dienst Activering begeleidde in 2012 gemiddeld 1.774 cliënten per 
maand (2011: 1.728), van wie ongeveer een vijfde tewerkgesteld is met 
een artikel 60-contract.

  In 2012 kwamen 1.404 nieuwe cliënten in trajectbegeleiding (2011: 1.135).
  2 van de 5 cliënten die begeleid werden, hebben niet de Belgische natio-

naliteit.
  Van hen komt 55 % uit Europa (met als grootste groep 15 % Slowaken), 

24 % uit Afrika, 19 % uit Azië (waarvan bijna 4 % Afghanen) en 2 % uit 
Amerika.

  Meer dan 40 % van de cliënten heeft alleen maar lager onderwijs gevolgd, 
66 % heeft alleen een diploma lager secundair. Bij sociale activering loopt 
dat laatste cijfer zelfs op tot 74,5 %. 

  OCMW info, een verplichte vormingsdag voor nieuwe cliënten, vond in 
2012 37 keer plaats. Van de 622 ingeschrevenen namen er 288 (of 46 %) 
aan deel.

  Op het Gemeenschappelijk Onthaal Allochtonen (GOAL), dat verplicht is 
voor alle nieuwe cliënten die onvoldoende Nederlands kennen, waren 
208 cliënten van de 348 ingeschrevenen (of 58 %) aanwezig.

Sociale activering
  161 cliënten stapten in een arbeidszorgproject.
  De wijkgerichte basiswerking werkte met 44 cliënten aan sociale active-

ring.
  17 cliënten namen deel aan het project ‘Perfect is saai’. 3 stroomden er door 

naar een tewerkstelling, 1 naar een opleiding, 5 haakten om psychosociale 
of medische redenen, 2 stapten er uit omdat ze buiten Gent verhuisden.

  Aan het project ‘Opnieuw je eigen centen beheren’ namen in 2012 25 cliën-
ten deel.

  Het project ‘Extra Time’ verwelkomde 17 deelnemers. De elf cliënten die 
het project afmaakten, stroomden allemaal door naar een tewerkstelling 
of opleiding.

arbeidsactivering
Via screening naar werk
  106 cliënten namen deel aan de basisscreening Scala.

Arbeidsbegeleiding anderstaligen
  169 anderstalige cliënten namen deel aan één van de twee taaltrajecten 

VIA en JOB-INTRA (2011: 147).
  112 cliënten kregen op de werkvloer taalcoaching (2011: 72).

Via werkervaring naar werk
  In 2012 startten 306 cliënten met een artikel 60-contract (2011: 187).
  Maandelijks was er een gemiddelde bezetting van 342 artikel 60-tewerk-

gestelden (2011: 348,5).
  In de 7 Leerwerkplekken binnen het OTC waren een 140-tal cursisten te-

werkgesteld.
  In het kader van het werkervaringsproject Wep + waren 15 laaggeschool-

de werkzoekenden tewerkgesteld in het OCMW.

arbeidstoeleiding
  133 cliënten namen deel aan het vormingsprogramma Delta.
  SnelWerk leverde, via de interimkantoren waarmee OCMW Gent samen-

werkt, 89 tewerkstellingen op. 38 deelnemers aan het project vonden 
werk via andere kanalen.

  Dankzij het nieuwe nazorgproject startten 26 cliënten in de Jobclub van 
de VDAB en 10 in de jobclub anderstaligen. 23 cliënten gingen in indivi-
duele begeleiding.

  In 2012 sloot de dienst Activering 1.254 dossiers af. 333 cliënten (of 
26,6 %) stroomden door naar de arbeidsmarkt, 43 personen (3,4 %) naar 
een opleiding.

  wat kost het?

OCMW Gent kreeg 11,9 miljoen euro subsidies van de Vlaamse en 
 federale overheid voor de financiering van de tewerkstellingsprojecten 
(2011: 11,8 miljoen).
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LeefLoon en Levensminimum

1. het leeFloon in detail – cijFerS en tendenSen

Als iemand geen middelen meer heeft om in het eigen levensonderhoud 
te voorzien, kan hij of zij bij het OCMW een leefloon aanvragen. Dat is een 
basisinkomen dat mensen de kans geeft op een menswaardig leven.
Vreemdelingen die een asielaanvraag hebben ingediend of die inge
schreven zijn in het vreemdelingenregister, ontvangen een levensmini
mum. Dat is hetzelfde bedrag als het leefloon.

  BedRAgen leeFlOOn/leVenSminimum VAnAF 1 decemBeR 2012
  

Jaarbasis maandbasis

Categorie 1 (samenwonend) 6.410,70 euro   534,22 euro

Categorie 2 (alleenstaand)  9.616,05 euro  801,34 euro

Categorie 3 (persoon die samen-
woont met een gezin ten laste)

12.821,41 euro  1.068,45 euro

het aantal steungerechtigden

De daling van 2011 zet zich in 2012 nog sterker door. Er waren in 2012 
13,2 % cliënten minder in steun. Gemiddeld kregen in 2012 4.856 cliënten 
per maand een leefloon of levensminimum. In 2011 was dat nog 5.675.
In twee jaar tijd is het aantal leefloners met meer dan een vijfde gekrom
pen: van 7.373 in 2010 naar 5.804 in 2012.

Het aantal levensminimumgerechtigden (LM’ers) piekte in 2011 nog door 
een grote instroom van Albanese asielzoekers. Begin 2012 stopte deze in
stroom omdat de dienst Vreemdelingenzaken deze aanvragen versneld 
afwerkte. Een andere verklaring ligt bij de federale aanpak van de op
vangcrisis en de behandeling van de asielaanvragen. Daardoor stroom
den geen asielzoekers meer door naar de steden en daalde het aantal 
asielaanvragen.Tot slot namen ook de Stad en het OCMW maatregelen, 
zoals een strengere toepassing van de gemeentewet bij inschrijvingen in 
het vreemdelingenregister.

Leefloon en levensminimum
Cijfers en tendensen

Het aantal cliënten dat in 2012 minstens één dag financiële steun kreeg, daalde met 13,2 % van 8.254 naar 7.165. 
In augustus 2012 registreerde het OCMW het laagste aantal leefloners sedert 2006. Ook bij de cliënten met een 
levensminimum zien we, na een piek in 2011, maand per maand een gestage daling in 2012. De verklaringen hiervoor 
zijn een strikter handhavingsbeleid (met een systematische aanpak van fraude), een actieve opvolging van cliënten 
op het vlak van taal- en arbeidsactivering en een daling van het aantal asielaanvragen.
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  unieK AAnTAl leeFlOneRS en leVenSminimumgeRecHTigden OP JAARBASiS
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De som van het aantal leefloners (LL) en levensminimumgerechtigden (LM) is groter dan het aantal LL/LM’ers. 
Dat komt omdat mensen in één jaar kunnen overgaan van LL naar LM of omgekeerd.

  AAnTAl STeungeRecHTigden PeR 1.000 inwOneRS
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Deze cijfers zijn een momentopname van telkens de laatste dag van het jaar. Het aantal LL/LM’ers daalt niet 
alleen in absolute cijfers, maar ook in aandeel van de beroepsactieve Gentse bevolking. In 2012 stonden we 
zelfs op een lager peil dan in 2006.

  Aantal steungerechtigden per 1.000 inwoners

  Unieke personen

  # Leefloon

  #Levensminimum
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LeefLoon en Levensminimum

wie zijn de steungerechtigden?

Sekse

In 2012 was er een evenwichtige verdeling tussen mannen (50,2 %) en 
vrouwen (49,8 %).

leeftijd

  leeFTiJdSVeRdeling leeFlOneRS en leVenSminimumgeRecHTigden

leeftijdscategorieën ll in % lm in %

<18 0,1 0,1

18-24 29,0 24,7

25-29 12,8 13,6

30-34 11,5 14,8

35-39 9,7 12,0

40-44 8,5 9,8

45-49 7,3 8,7

50-54 7,0 6,8

55-59 5,0 4,5

60-64 5,1 2,8

65+ 4,0 2,4

 100 100

De 18- tot 24-jarigen vormen de grootste groep. Dat heeft vanzelfsprekend te ma-
ken met de aanwezigheid van studenten, die gemiddeld 12 % uitmaken van het 
aantal leefloners. De helft van het cliënteel is jonger dan 35 jaar.

afkomst

Bijna 2 op de 3 cliënten die een leefloon of levensminimum ontvangen, 
is niet in België geboren.

  OPSPliTSing STeungeRecHTigden OP BASiS VAn geBOORTelAnd
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Het aantal steungerechtigden dat niet in België is geboren, daalde in 2012 fors 
met 15,5%. Daardoor is het aandeel Belgen licht gestegen, van 33 naar 35 %.

  leeFlOOn VeRdeling VOlgenS cATegORie geBOORTelAnd
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De grootste groep of 43 % van de leefloners is in België geboren. Het aandeel van 
nieuwe EU-burgers (EU 12 +) slonk van 19 % in 2011 tot 14,6 % in 2012. Het gaat voor-
namelijk om Bulgaren en mensen uit het vroegere Tsjechoslowakije. Onder ‘wereld’ 
verstaan we alle landen buiten de EU. Zij vertegenwoordigen 40 %. Koplopers daarin 
zijn cliënten geboren in Turkije (399), de vroegere Sovjet-Unie (289) en Marokko (182).
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Het profiel bij de levensminimumgerechtigden ziet er anders uit. De top 
5 wordt daar gevormd door cliënten die geboren zijn in de vroegere 
 SovjetUnie (248), Albanië (166), het vroegere Joegoslavië (135), Afghani
stan (101) en Ghana (89).

2. jongeren en leeFloon

Met steungerechtigden die jonger dan 25 jaar zijn, sluit de maatschap

pelijk werker een Geïndividualiseerd Project maatschappelijke Integratie 
(GPMI) af. 

Een GPMI is een schriftelijk contract dat het integratie en tewerkstel
lingstraject van de cliënt beschrijft, samen met de inspanningen waartoe 
beide partijen zich verbinden om dit traject tot een goed einde te bren
gen. Het GPMI wordt op maat van de cliënt gemaakt, rekening houdend 
met zijn mogelijkheden.
Leeft de cliënt zijn GPMI niet na, dan riskeert hij een sanctie.

Binnen de dienst Vreemdelingen van het 
OCMW is het team EU-burgers opgericht. 
Dat behandelt de aanvragen van inwoners 
uit de 12 laatst toegetreden landen tot de 
EU. Het team krijgt vooral aanvragen van 
inwoners uit Slowakije en Bulgarije.

Deze mensen worden van zeer nabij opge-
volgd. In de begeleiding ligt de nadruk zeer 
sterk op het opvolgen van de werkbereid-
heid. De maatschappelijk werker nodigt de 
cliënten wekelijks of tweewekelijks uit. Tij-
dens het onderhoud moeten ze hun werk-

bereidheid staven met sollicitatiebewijzen 
en wordt er gecontroleerd of ze regelmatig 
de Nederlandse taallessen volgen.
Komt de cliënt deze afspraken niet na, dan 
wordt het leefloon stopgezet.

  intake en begeleiding nieuwe eu-burgerS  

   eVOluTie AAnTAl dOSSieRS BeHAndeld dOOR HeT TeAm eu-BuRgeRS en leeFlOOngeRecHTigden 
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  Aantal dossiers

Eind 2010 behandelde het team EU-burgers nog 591 sociale dossiers, waarin 890 cliënten een leefloon kregen en een activeringstraject volgden. 
Op 31 december 2012 stond de teller op 185 dossiers en 240 leefloners, of een daling met respectievelijk 69 en 73 procent.
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LeefLoon en Levensminimum

  geïndiViduAliSeeRd PROJecT mAATScHAPPeliJKe inTegRATie (gPmi)
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  Geïntegreerde projecten maatschappelijke integratie

In 2012 maakten de maatschappelijk werkers voor 1.937 cliënten een GPMI op, 
waaronder 1.279 GPMI’s voor cliënten jonger dan 25 jaar. De overige GPMI’s wer-
den afgesloten voor oudere cliënten, in het kader van het opheffen van dakloos-
heid, het volgen van een vorming of van een arbeidsproject.

Studenten en leefloon

Studeren is de beste investering voor een job. Maar deze investering kost 
geld. Studenten die zelf geen inkomen hebben en die niet door hun 
ouders financieel worden gesteund, kunnen bij het OCMW terecht voor 
een leefloon. Zo krijgen ook die studenten kansen om hun talenten te 
ontwikkelen. 

Universiteits en hogeschoolstudenten moeten in principe gedurende 
één maand tijdens de zomervakantie een vakantiejob uitoefenen. Ze 
ontvangen dan geen leefloon. Deze verplichting geldt niet voor wie tij
dens het academiejaar een vakantiejob doet. Ook in andere gevallen is 
een vrijstelling mogelijk (bv. een zware tweede zittijd).

  In 2012 bedroeg het aantal studenten onder de leefloners 12,2 %. 
Voor 464 studenten werd in 2012 een GPMI afgesloten.

3. activering van Steungerechtigde cliënten

OCMW Gent helpt zijn cliënten op allerlei manieren aan een job op de 
reguliere arbeidsmarkt:

  via sociale tewerkstelling (vooral via artikel 60);
  via deelname aan sociale activeringsprojecten;
  via opleiding.

  eVOluTie AAnTAl geAcTiVeeRden in een SOciAle TeweRKSTelling 
  (mAAndgemiddeldeS)

Totaal ll/lm uniek aantal geactiveerden 
in een sociale tewerkstelling

% geactiveerden in een soc 
tewerkst op totaal ll/lm

2006 4.536 370 8,2

2007 4.659 348 7,5

2008 4.653 295 6,3

2009 5.153 295 5,7

2010 5.999 354 5,9

2011 5.669 395 7,0

2012 4.856 410 8,4

In 2012 blijft het uniek aantal geactiveerden in een sociale tewerkstelling (vooral 
artikel 60-contracten) stijgen. Met een gemiddeld activeringspercentage van 8,4 
% doet 2012 1.4 procentpunt beter dan 2011.



30

4.  hulPverlening Start in de welzijnSbureauS

In de acht welzijnsbureaus en hun antennes starten alle hulpvragen van 
de Gentenaar.

In 2012 deden 8.645 Gentse gezinnen een beroep op één van de dien
sten van de Sociale Dienst. Dat betekent dat 7,5 % van de Gentse huis
houdens opgevolgd en begeleid werd door het OCMW. De voorgaande 
twee jaren was dat nog 8,5 %.

Verhoudingsgewijs bevonden de meeste gezinnen in hulpverlening 
zich in de wijken RabotBlaisantvest (18 %), Nieuw Gent – UZ (15,5 %) en 
Muide MeulestedeAfrikalaan (14 %).

  HulPVRAgen VAnuiT HeT SOciAle dienSTVeRlening
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  Huishoudens begeleid door welzijnsbureaus

  Huishoudens begeleid door thematische diensten

Op 31 december 2012 begeleidden de welzijnsbureaus en de dienst Thuislozen en 
Vreemdelingen 6.836 huishoudens, van wie er 4.629 een leefloon of levensmini-
mum kregen. In vergelijking met 2011 is dat een daling met 14 %.
Daarnaast werden 1.809 gezinnen begeleid door een thematische dienst van de 
Sociale Dienst. Dit zijn diensten die hulpverlening bieden op een specifiek domein 
(wonen, energie, gezondheid). In vergelijking met 2011 is dat een stijging met 
10%.
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leeFloon en levenSminimum in cijFerS

leefloon in cijfers
Aantallen

  5.804 unieke cliënten op jaarbasis kregen een leefloon.

  Dat is een daling met 13 % ten opzichte van 2011 (6.678 unieke leef-

loners).

  In 2012 kregen per 1.000 Gentse inwoners 18,7 mensen een leefloon of 

levensminimum (2011: 21,6).

  Een kleine 3 % van de beroepsactieve bevolking in Gent (inwoners 

 tussen 18 en 64 jaar) ontvangt een leefloon of levensminimum (2011: 

3,8 %).

  Gemiddeld waren er per maand 410 steungerechtigde cliënten actief 

in een sociale tewerkstelling, waaronder artikel 60. Dat is 8,4 % van het 

gemiddeld aantal steungerechtigden per maand. Daarmee ligt het acti-

veringspercentage 1,4% hoger dan in 2011 (7 %).

Jongeren/studenten en leefloon

  29 % van de cliënten die een leefloon ontvingen, was jonger dan 25 jaar.

  In totaal werden er 1.279 GPMI’s opgemaakt voor cliënten jonger dan 25 

jaar (inclusief 464 GPMI’s voor studenten).

  Studenten maakten in 2012 12,2 % van het aantal leefloners uit.

levensminimum in cijfers
Aantallen

  1.444 unieke cliënten ontvingen een levensminimum op jaarbasis.

  Dat is 12,5 % minder dan in 2011 (1.650).

Profiel steungerechtigden (leefloon + levensminimum)
  50,2 % was man, 49,8 % vrouw.

  53 % is jonger dan 35 jaar.

  35 % van de steungerechtigden (2.495 cliënten) is in België geboren,  

65 % (4.670 cliënten) was niet in België geboren.

wat kost het?

In 2012 kregen 9.959 mensen een of andere vorm van financiële 
steun van OCMW Gent (2011: 11.206). Dat is 4,02 procent van de 
Gentse bevolking. Het totale bedrag aan financiële steun (leefloon, 
stookoliepremie, medische kosten,…) bedroeg 54,9 miljoen euro 
(2011: 59,4 miljoen euro).

12,6 miljoen euro was voor rekening van het OCMW (2011: 11,2 mil-
joen euro). De overige kosten recupereerde het OCMW via subsidies 
(36,5 miljoen euro) en cliënten (5,7 miljoen euro).

In 2012 keerde het OCMW 2,5 miljoen euro aan leefloon voor studen-
ten uit (2011: 2,8 miljoen euro). Zo kunnen studenten die het minder 
breed hebben een opleiding volgen, wat hun kansen op de arbeids-
markt sterk vergroot.
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juridische hulp

1. naar een accurater handhavingSbeleid

De OCMWraad keurde in januari 2011 de beleidsnota ‘Naar een accura
ter handhavingsbeleid in OCMW Gent’ goed. 

Mensen die zonder inkomen vallen, hebben recht op maatschappelijke 
integratie via een leefloon en een gepaste tewerkstelling. Daartegenover 
staan ook plichten. Zoals werkbereidheid, het aangeven van tewerkstel
ling en het afleggen van juiste verklaringen over de gezinssamenstelling. 
Ervoor zorgen dat cliënten deze plichten nakomen, noemen we hand
having.

een rechtvaardigheidsbeleid

Een handhavingsbeleid past binnen de kerntaak van OCMW Gent: zorg 
dragen voor de allerzwaksten in onze samenleving. De overheidsmidde
len zijn schaars. Sociale uitkeringen moeten daarom terechtkomen bij de 
mensen die de centen écht nodig hebben. Wie geen recht heeft op een 
uitkering, omdat hij bv. bijklust in het zwart, mag er dan ook geen krijgen. 
Een handhavingsbeleid is daarom een rechtvaardigheidsbeleid.

handhaving in drie stappen

In OCMW Gent hebben we een traditie van kordate vriendelijkheid om 
cliënten op hun plichten te wijzen. Dit gebeurt in drie stappen.
 

1. We informeren cliënten eerst grondig over wat we van hen ver
wachten op vlak van activering en werkbereidheid. We motiveren 
hen om die verplichtingen na te komen.

2. Als cliënten hun afspraken niet nakomen, dan confronteren we 
hen hiermee en stellen we hen voor hun verantwoordelijkheid. 
We leggen de afspraken vast in een contract (bv. een Geïndividuali
seerd Project Maatschappelijke Integratie of GPMI). Cliënten krijgen 
altijd een tweede kans.

3. Blijven cliënten hardleers, dan volgen er sancties. Dat kan gaan van 
een schorsing tot een stopzetting van het leefloon of een verplich
te tewerkstelling.

Juridische hulp

Elke Gentenaar, met de nadruk op de meer kansarme burger, is bij OCMW Gent welkom voor juridisch advies en 
juridische bemiddeling tussen betrokken partijen. De Juridische dienst ontvangt cliënten in zijn bureaus op de 
campus Prins Filip in de Jubileumlaan of op één van zijn zitdagen in de acht welzijnsbureaus.
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2012 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal

#Aanvragen (stand van zaken op 31/12/12) 4 9 15 8 12 4 7 9 8 5 13 11 105

waarvan LL 4 9 15 7 9 4 7 7 5 5 12 11 95

waarvan LM 0 0 0 1 3 0 0 2 3 0 1 0 10

andere (vb. FH LL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Onderzoek afgerond 4 9 14 7 9 4 5 5 7 2 2 0 68

gegrond 3 4 13 6 7 4 5 5 6 2 2 0 57

ongegrond 1 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 8

opdracht ingetrokken 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3

Gegrond: aard fraude 3 4 13 6 7 4 5 5 6 2 2 0 57

onaangegeven bestaansmiddelen 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

samenwoonst 2 2 12 6 6 4 3 3 5 2 2 0 47

verblijfsadres 1 1 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 8

Gegrond: sanctie 3 4 13 6 7 4 5 5 6 2 2 0 57

aantal schorsingen 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4

geen toekenning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

geen toekenning en schorsing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

stopzetting 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

stopzetting en schorsing 2 4 8 5 7 4 5 5 5 2 1 0 48

herziening categorie en schorsing 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

In onderzoek 0 0 1 1 3 0 2 4 1 3 11 11 37
    

controlecel

Met de beleidsnota ‘Naar een accurater handhavingsbeleid’ steekt 
OCMW Gent een tandje bij. Bedoeling is om sociale fraude, zwartwerk, 
schijnscheidingen, valse arbeidscontracten, schijnzelfstandigheid en 
schijnvennootschappen actief op te sporen en die misbruiken systema
tisch aan te pakken.

Binnen de Juridische dienst is er daartoe een Controlecel opgericht, die 
uit twee maatschappelijk werkers en een jurist bestaat. De cel onder
steunt maatschappelijk werkers in individuele cliëntendossiers, waar ver
moedens van sociale fraude bestaan.

  cOnTROlecel – STAnd VAn ZAKen OP 31 decemBeR 2012  
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Deze tabel geeft alleen de onderzoeken weer die in 2012 zijn geopend, niet die van 
2011 die pas in 2012 zijn afgerond.
Van de 68 afgeronde onderzoeken was er in 57 dossiers sprake van fraude.  
47 cliënten logen over het feit dat ze alleen woonden, terwijl ze eigenlijk samen-
wonend waren. Zo streken ze een hogere uitkering op. 8 cliënten gaven een vals 
verblijfsadres op.

Samenwerking met het gerecht

 In 2012 diende de Juridische dienst bij de arbeidsauditeur klacht in 
tegen 7 personen wegens sociale fraude (2011: 5).

 Daarnaast gaf de Juridische dienst aan de arbeidsauditeur de naam 
van 1 persoon door, tegen wie ernstige vermoedens van sociale 
fraude tegenover de RVA bestonden.

 Op zijn beurt ontving de Juridische dienst van het arbeidsaudi
toraat informatie over 20 lopende onderzoeken, waarin mogelijk 
sprake is van sociale fraude ten overstaan van het OCMW.

2. Schuldbemiddeling

De Juridische dienst heeft ook een cel Schuldbemiddeling.

De cel treedt voor de rechtbank als schuldbemiddelaar op in procedures 
over collectieve schuldenregeling. Daarnaast biedt ze hulp aan cliënten, 
die een verzoekschrift collectieve schuldenregeling willen indienen.

collectieve schuldenregeling

Bij een collectieve schuldenregeling stelt de rechtbank een schuldbe
middelaar aan om de inkomsten van de cliënt te beheren. De schulden
regeling heeft als voordeel dat het leefgeld van de cliënt wordt verzekerd 
en dat de schuldeisers geen extra stappen meer kunnen ondernemen.

OCMW Gent is in 2000 voor het eerst door de rechtbank aangesteld als 
schuldbemiddelaar.

 In 2012 sloot het OCMW 25 dossiers collectieve schuldenregeling 
af. In 22 dossiers waren alle schulden aangezuiverd en kon de cliënt 
met een propere lei herbeginnen.

 In 2 dossiers werd de collectieve schuldenregeling stopgezet.
 In 1 dossier verleende de rechtbank totale kwijtschelding van de 

schulden.

verzoekschriften collectieve schuldenregeling

De cel Schuldbemiddeling helpt cliënten die informatie vragen over een 
procedure collectieve schuldenregeling of zo’n procedure willen opstarten.
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Daarnaast diende de cel Schuldbemiddeling nog 3 verzoekschriften in, 
om een onbeperkt uitstel voor de invordering van belastingen te verkrij
gen.



36

juridische helpdesk

De cel Schuldbemiddeling fungeert ook als een algemene, juridische 
helpdesk voor maatschappelijk werkers, die cliënten hebben met schul
den. Het gaat dan over schuldbemiddeling in de brede zin van het woord 
(consumentenkrediet, beslagrecht, faillissement, budgetbegeleiding en 
–beheer, incassobureaus,…).

 In 2012 volgden de maatschappelijk werkers 623 budgetbeheren 
op. Er waren 1.681 cliënten in budgetbegeleiding. 432 gezinnen 
waren in de loop van het jaar zowel in budgetbegeleiding als in 
budgetbeheer.

Daarnaast houden de juristen van de Juridische dienst in elk welzijns
bureau een zitdag voor rechtshulp, waarop ze zowel aan maatschappe
lijk werkers als aan cliënten advies geven over de meest uiteenlopende 
thema’s. 

 In 2012 waren er 425 rechtshulpvragen van 378 cliënten. 
 De meeste vragen gingen over schuldbemiddeling, gevolgd door 

familiale aangelegenheden (onderhoudsgeld, echtscheiding,…).

3. juridiSche onderSteuning

De Juridische dienst ondersteunt maatschappelijk werkers in hun sociale 
dossiers. De juristen geven advies en lezen de sociale verslagen na, die 
op de agenda van het Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) staan. De 
Juridische dienst staat er zo garant voor dat elke aanvraag van een cliënt 
op dezelfde wijze wordt behandeld.

Als een cliënt niet akkoord gaat met een beslissing van het OCMW, kan 
hij of zij beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank. De Juridische dienst 
volgt het dossier dan verder op.

De Juridische dienst organiseert ook hoorzittingen van het BCSD en leidt 
de procedures in tot de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder.

 Tussen januari en oktober 2012 passeerden 501 dossiers minstens 
één keer op de Juridische dienst. In november en december ge
beurde er geen registratie omdat toen werd overgeschakeld op de 
digitalisering van de sociale dossiers.
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juridische hulp

juridiSche hulP in cijFerS

rechtshulp en juridische ondersteuning

  In 2012 ontving de Juridische dienst 425 rechtshulpvragen van 378 

 cliënten (2011: 369).

  De meeste vragen gingen over schuldbemiddeling (181), gevolgd door 

familiale aangelegenheden (100) en dienstverlening door derden, zoals 

klachten over schuldbemiddelaar of advocaat (51).

  Voor de arbeidsrechtbank waren 186 gewone beroepszaken hangende 

(2011: 162), waarvan 30 zaken in 2012 werden ingeleid (2011: 36).

  In dossiers van de dienst Vreemdelingen waren er 241 beroepszaken 

(2011: 232) hangende voor de arbeidsrechtbank, waarvan 11 nieuwe 

dossiers.

  De Juridische dienst verstuurde 481 uitnodigingen voor de hoorzitting 

(2011: 701).

  In 2012 legde de Juridische dienst 10 verzoekschriften neer voor de 

aanstelling van een voorlopig bewindvoerder (2011: 4).

handhaving

  Van de 105 onderzoeken die in 2012 werden geopend, had de Controle-

cel er op 31 december 68 afgerond.

  In 57 dossiers was inderdaad sprake van fraude. Het gros daarvan (47) 

betrof cliënten die verzwegen dat ze samenwonend waren. 8 cliënten 

gaven een vals verblijfsadres op. De laatste 2 dossiers gingen over het 

niet aangeven van tewerkstelling.

  In 8 dossiers bleken de vermoedens van fraude ongegrond.

  Voor de resterende 3 dossiers werd de opdracht tot onderzoek inge-

trokken.

  De Controlecel diende bij het arbeidsauditoraat klacht in tegen 7 perso-

nen.

  De Juridische dienst ontving informatie over 20 lopende onderzoeken, 

waarin sprake is van sociale fraude.

bijstand bij schulden

Collectieve schuldenregeling

  In 2012 stelde de rechtbank het OCMW 28 keer aan als schuldbemid-

delaar.

  Sinds 2000 is het OCMW 367 keer aangesteld als schuldbemiddelaar. 

Van die dossiers waren er eind 2012 nog 167 actief.

  In 124 actieve dossiers is er een minnelijk akkoord tot aanzuivering en 

volgt het OCMW de zaken verder op. In 38 dossiers is nog geen akkoord 

bereikt. In 4 dossiers legde de rechtbank een gerechtelijke aanzuive-

ringsregeling op. In 1 dossier stond de rechtbank een totale kwijtschel-

ding toe.

  In 2012 zijn 25 dossiers collectieve schuldenregeling definitief afgeslo-

ten. In 22 dossiers waren alle schulden aangezuiverd. In 2 dossiers werd 

de regeling stopgezet. In 1 dossier verleende de rechtbank ene totale 

kwijtschelding.

  De cel Schuldbemiddeling behandelde in 2012 364 dossiers (2011: 

381) van cliënten die informatie vroegen over de procedure collectieve 

schuldenregeling.

  In 127 dossiers stelde de cel effectief een verzoekschrift op tot het ver-

krijgen van een collectieve schuldenregeling.

  In 3 dossiers diende de cel een verzoekschrift in tot het verkrijgen van 

een onbeperkt uitstel voor de invordering van belastingen.

Budgetbeheer en budgetbegeleiding

  De maatschappelijk werkers van de Sociale Dienst volgden 623 budget-

beheren op en 1.681 budgetbegeleidingen. 432 gezinnen waren zowel 

in budgetbeheer als in budgetbegeleiding.
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Zorg en wonen voor senioren

In alle levensfases van de senioren speelt OCMW Gent een rol van be
tekenis. Actieve en zelfstandige senioren kunnen terecht in het lokaal 
dienstencentrum voor informatie, activiteiten en zorg. Wie wel nog zelf
standig kan wonen, maar in zijn huidige woning niet goed meer uit de 
voeten kan, kan kiezen uit een brede waaier van kwaliteitsvolle, aange
paste assistentiewoningen. En voor senioren die niet langer zelfstandig 
kunnen wonen, zijn er de vierwoonzorgcentra.

1. negen lokale dienStencentra – 
 voor kwaliteitSvol thuiS wonen

De lokale dienstencentra (ldc) hebben als doel de buurtbewoners – en 
dan met name de senioren zo lang mogelijk thuis te laten wonen in de 
best mogelijke omstandigheden. Ze beschikken daarvoor over een uit
gebreid aanbod van dienstverlening, dat op drie grote pijlers rust:

a. informatie over hulp en dienstverlening;
b. organiseren van activiteiten en cursussen om bezoekers te stimu

leren actief te blijven en een sociaal netwerk uit te bouwen. Want 
gezonde senioren zijn actieve senioren;

c. aanbieden van zorg op maat.
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In dit overzicht is het cijfer van 2011 bewust weggelaten. Het nieuwe registratie-
systeem werkte toen nog niet optimaal en leverde onbetrouwbare gegevens op. 
Tov. 2010 zien we een stijging van het totale aantal bezoekers met 752 (of ruim 
7 %) tot 11.160. Het aantal nieuwe bezoekers nam tegenover 2010 met 16 % af. 
Die daling liet zich het meest voelen in De Thuishaven ( - 56 %) en Wibier ( - 43 %). 
Speltincx kende dan weer een grote stijging van het aantal nieuwe bezoekers ( + 
136 %). Dat heeft wellicht te maken met de verbouwingen in 2011, waardoor er 
toen veel mensen wegbleven. De grootste toename zien we bij de groep van jonge 
senioren, 50- tot 59-jarigen, die er met 46 % op vooruitgaat.

Zorg en wonen voor senioren

Zorg voor senioren behoort tot de kerntaken van OCMW Gent. Senioren hebben het recht een eigen invulling aan 
hun leven te geven. OCMW Gent ondersteunt hen daarin maximaal. Concreet wil dat zeggen: hun zelfredzaamheid 
behouden en verstevigen, hun kansen op een zelfstandig leven vrijwaren, hen helpen om sociale contacten te 
onderhouden en hen volwaardig deel laten uitmaken van onze samenleving.
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De lokale dienstencentra willen zo dicht 
mogelijk bij de mensen staan. Maar als 
mensen de weg niet vinden naar hun 
 lokaal dienstencentrum, bijvoorbeeld 
omdat het te ver van hen ligt, dan komt het 
lokaal dienstencentrum naar hen. Dat ge-
beurt via de zogenaamde antennewerking.

Wibier startte als eerste met een antenne 
in Oostakker. Nadien volgden De Water-
spiegel met een antennewerking in de 
Kanaaldorpen en De Vlaschaard met een 
antenne in Sint-Denijs-Westrem en Afsnee. 
In de loop van 2013 zijn er ook antennes 

opgestart in de wijk Nieuw Gent (vanuit De 
Regenboog) en in De Porre in de Moscou-
wijk in Ledeberg (vanuit Speltincx).

aanspreekpunt

De antenne werkt vanuit dezelfde visie als 
het lokaal dienstencentrum. De maatschap-
pelijk werker die verantwoordelijk is voor 
de antennewerking, is het aanspreekpunt 
voor de bewoners. Zij kunnen op zitdagen 
bij haar terecht met hun vragen en proble-
men. Daarnaast gaat de maatschappelijk 
werkers op huisbezoek bij senioren om te 

luisteren naar hun noden.

De antenne verwijst niet alleen door naar 
het lokaal dienstencentrum, maar werkt 
ook samen met plaatselijke partners om 
een structurele hulp- en dienstverlening uit 
te bouwen. Want hoe groter het draagvlak, 
hoe meer de antenne gedaan krijgt.

Tot slot organiseert de antenne regel-
matig activiteiten, zoals buurtmaaltijden, 
een praatcafé en kaartnamiddagen, waar 
 bewoners elkaar beter leren kennen.

De lokale dienstencentra hadden in 2012 
een uitwisselingsproject met Portugal. 
Vrijwilligers van bij ons draaiden enkele 
weken mee in een buurtcentrum in Portu-
gal. En omgekeerd kwamen vijf Portugese 
vrijwilligers hier hun licht opsteken over de 
werking van een lokaal dienstencentrum.

Het werd een boeiende en leerrijke erva-
ring, zeggen de projecttrekkers Anne-Marie 
Klomp en Anuschka Philips, centrumleiders 
van De Vlaschaard en De Boei.  

“In Portugal zitten het seniorencentrum en 
de naschoolse kinderopvang onder het-
zelfde dak. Jong en oud lopen door elkaar. 
Dat biedt veel kansen voor gezamenlijke 
activiteiten.”

huiverig

“In Portugal staan ze nog altijd huiverig 
tegenover vrijwilligerswerk, omdat ze 
vrezen dat dit jobs gaat kosten bij de vaste 
medewerkers. Die reactie kregen wij ook 

toen we met vrijwilligerswerk begonnen. 
Die angst is onterecht. Iedereen wordt er 
beter van. Als één medewerker vijf vrijwil-
ligers coördineert, heb je vijf workshops in 
plaats van één.”

Het uitwisselingsproject paste in het 
Europese subsidieprogramma Grundtvig 
‘levenslang leren’, dat het mogelijk maakt 
om voor vrijwilligerswerk bij senioren over 
de grenzen heen te kijken.

  antennewerking  

  uitwiSSelingSProject Portugal  
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Zorg en wonen voor senioren
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Een lokaal dienstencentrum kan je vandaag niet meer runnen zonder de hulp en 
steun van vrijwilligers. De jongste jaren zien we dan ook een gestage toename van 
het aantal vrijwilligers (+ 10 % tov 2010). In alle centra nam het aantal vrijwilligers 
toe, behalve in Ten Hove en De Regenboog. De meeste vrijwilligers zijn 60 tot 69 
jaar oud.

dienstverlening

Onder dienstverlening verstaan we pedicure, manicure, haar en gelaats
verzorging, hulp bij boodschappen, vervoer, thuiszitters of surplusactivi
teiten (voor senioren die nog moeilijk in het ldc geraken), warme maaltij
den, de telefoonster (waarbij een vrijwilliger kwetsbare senioren opbelt) 
plus buurt en huishoudelijke hulp.

innovatieve projecten

Voor senioren die moeilijk de weg vinden naar het lokaal diensten
centrum of zeer specifieke hulp op maat nodig hebben, zijn er speciale 
projecten om hen naar de centra te leiden of om hen te ondersteunen.

Het project ‘Voorkomen van eenzaamheid’ detecteert eenzame senio
ren (80plussers) door hen systematisch te bezoeken. Bedoeling is om
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Daarnaast serveerden de lokale dienstencentra 38.036 warme maaltijden (een 
daling met 6 % tegenover 2011). 410 bezoekers (2011: 433) deden een beroep op 
huishoudelijke hulp, samen goed voor 13.188 uren aan hulp. De telefoonster be-
reikte 255 gebruikers (2011: 174).

tegen eind 2013 de kaap van 5.000 huisbezoeken te ronden. De lokale 
dienstencentra volgen de risicopersonen verder op.

 In 2012 werden 867 huisbezoeken afgelegd (2011: 842). 275 senio
ren werden verder opgevolgd (2011: 242).

Het project ‘Ergo aan huis’ zorgt er met huisbezoeken voor dat senioren 
dankzij vaak kleine aanpassingen aan hun woning zo lang mogelijk veilig 
en zelfstandig thuis kunnen wonen.
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De Thuishaven hielp in 2012 de biodiversi-
teit een handje door in het parkje aan het 
lokaal dienstencentrum een bijenhotel op 
te richten.
De bijenpopulatie in de vrije natuur gaat 
jaar na jaar achteruit. De Thuishaven wil 

daar een stokje voor steken. Vrijwilligers 
van De Thuishaven maakten een houten 
constructie, die ze opvulden met houten 
stammetjes, holle stengels en ander ge-
schikt nestmateriaal voor bijen.
De Groendienst van Stad Gent zaaide in 

het parkje bloemenweides in en zorgde 
voor bijkomende beplanting, zodat er 
voldoende voedsel is voor wilde bijen en er 
ook andere insecten worden aangetrokken. 
Zo verbetert de biodiversiteit in het parkje 
gevoelig.

Als eerste in Vlaanderen ging OCMW Gent 
in 2012 van start met ‘Donderdag Veggie-
dag’ voor senioren. In de negen lokale dien-
stencentra en de Serviceflats Antoniushof 
kunnen senioren op donderdag voortaan, 
naast de traditionele schotel, kiezen voor 
een lekkere, vegetarische maaltijd.
Cateraar Sodexo, die sinds 2005 de warme 
maaltijden verzorgt in de serviceflats 
en de diensten- en woonzorgcentra van 

OCMW Gent, bedacht 24 recepten, speciaal 
op maat van een wat ouder publiek dat 
niet zo vertrouwd is met het vegetarisch 
aanbod. Zo koos Sodexo voor vegetari-
sche varianten van populaire, traditionele 
schotels. Zoals stoemp met spruitjes en een 
quornburger, frietjes met een vegetarische 
vervanger van stoofvlees, cannelloni met 
risotto en spinazie overgoten met een 
groentesaus met kaas, enzovoort. Zo kan 

men senioren makkelijker overtuigen dat 
veggie niet alleen gezond, maar ook best 
lekker is.
En omdat eten in een lokaal diensten-
centrum in de eerste plaats een sociaal 
gebeuren is, kunnen de mensen zelf elkaar 
sneller over de streep trekken om ook eens 
te proeven van het vegetarisch aanbod.

Taal is vaak een drempel om deel te nemen 
aan activiteiten en het buurtleven. Daarom 
ging in vijf lokale dienstencentra het 
proefproject ‘Op stap met het Nederlands’ 
van start. Bedoeling is om buurtbewoners 
die het Nederlands niet goed machtig zijn, 
samen te brengen. Tijdens deze bijeenkom-

sten wordt het gebruik van het Nederlands 
in dagelijkse situaties gestimuleerd.
De bijeenkomsten vinden plaats onder 
begeleiding van vrijwilligers. Samen verken-
nen ze de buurt en doen ze allerhande 
activiteiten. In 2012 kwamen zo 57 buurt-
bewoners wekelijks in de deelnemende ldc 

samen. In totaal waren er 223 bijeenkom-
sten.
In 2013 wordt het project, dat in samen-
werking loopt met het Huis van het Neder-
lands en Leerpunt, in alle lokale diensten-
centra ingevoerd.

  bijenhotel in de thuiShaven  

  donderdag veggiedag voor Senioren  

  oP StaP met het nederlandS  
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 De ergotherapeuten deden in 2012 771 interventies (2011: 956) bij 
351 verschillende cliënten (2011: 421).

Het project ‘Ontwikkelen nieuwe woonvormen’ (of GOLLD, wat staat 
voor Gents OCMW LevensLoopbestendig Design) zet in op het levens
loopbestendig of aanpasbaar wonen. Daardoor kan de bewoner gelijk 
wanneer zijn woning aanpassen aan zijn noden van dat moment, zonder 
zware investeringen of grote structurele ingrepen. Iedereen met bouw
plannen in Gent kan een beroep doen op GOLLD voor advies.

 In 2012 verleende GOLLD 9 externe adviezen aan architecten
bureaus, sociale huisvestingsmaatschappijen en particulieren met 
(ver)bouwplannen. Samen goed voor 178 wooneenheden.

De woonzorgzone Ledeberg is een integraal woonzorgconcept, waar
binnen senioren een beroep kunnen doen op allerlei diensten (bood
schappen, thuiszorg, maaltijden, vervoer,…) waardoor ze zo lang moge
lijk thuis kunnen blijven wonen.

 In 2012 gebeurden er 357 huisbezoeken (o.m. om vereenzaamde 
senioren te detecteren). In het kader van ‘ergo aan huis’ vonden 
er 125 huisbezoeken plaats. Aan het woonzorgloket kwamen 
100 mensen langs. In het kader van de telefoonster waren er 113 
 telefonische contacten. 15 ouderen werden doorverwezen naar de 
psycholoog van het woonzorgcentrum De Vijvers.

Het project ‘Samen gaan we ervoor’ heeft als doel senioren met psy
chische problemen (zoals depressies) op te sporen en te begeleiden. Het 
project loopt in de ldc De Boei, De Waterspiegel en De Thuishaven.

 In 2012 begeleidde de psychologe van het project 162 senioren 
met psychische problemen (2011: 133, 2010: 89).

Het project ‘Toeleiden allochtone ouderen naar de reguliere zorg-
sector’ wil de drempel naar het lokaal dienstencentrum verlagen voor 

senioren met een andere etnischculturele achtergrond. De ldc werken 
hiervoor samen met lokale netwerken en sleutelfiguren. ‘Op stap met het 
Nederlands’ is een activiteit die binnen dit project past.

 Bij 15 verschillende cliënten werden 22 huisbezoeken afgelegd. In 
alle ldc liep de tentoonstelling ‘Migranten in ruimte en tijd’.

2. drie aangePaSte woonvormen – 
 voor aangePaSt zelFStandig wonen

Uit het seniorenbehoeftenonderzoek 2011 blijkt dat ruim 85 % van de 
Gentse senioren in een huis of appartement verblijft woont, dat matig of 
niet is aangepast. Verhuizen is door het schaarse aanbod van senioren
woningen niet vanzelfsprekend.

OCMW Gent beschikt over 120 aangepaste woonvormen (of assistentie
woningen), die geschikt zijn voor senioren die in een aangepaste woon
omgeving nog voldoende zelfstandig zijn.

 Serviceflats Antoniushof heeft 48 flats voor alleenstaanden, 34 flats 
voor echtparen en 6 flats voor senioren met een beperking. Senio
ren ouder dan 65 jaar die nog voldoende zelfredzaam zijn, kunnen 
hier terecht.

 Het woningcomplex met dienstverlening (wcd) Wibier bestaat uit 
20 woningen en richt zich tot koppels, van wie één van de partners 
hulpbehoevend is. Als een van de partners overlijdt, mag de ander 
er blijven wonen.

 Seniorenflats Ter Pielvaecx in het SintElisabethbegijnhof telt 12 
flats van gemiddeld 65 m2. Het gaat om een vorm van groeps
wonen waarbij de bewoners bereid moeten zijn elkaar te helpen.
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Gentse senioren die naar een serviceflat 
willen verhuizen, moeten gemiddeld 3 jaar 
wachten. OCMW Gent wil die wachtlijst 
korter maken door extra serviceflats te 
bouwen op de campussen van de woon-
zorgcentra Zonnebloem in Zwijnaarde 
(waar ook een lokaal dienstencentra is ge-
pland) en Het Heiveld in Sint-Amandsberg.
Het project in Zwijnaarde staat het verst 
gevorderd. Daar komen 36 serviceflats, on-
dergebracht in 1 bouwvolume dat uit een 
halfondergrondse parking (1 parkeerplaats 
per woning) en 3 bouwlagen bestaat. Het 
wordt een gebouw van ruim 10 meter 
hoog en bijna 90 m lang. De leefruimtes 
van de flats kijken uit op de huidige tuin 

van Zonnebloem. Die gaat samen met 
de groenzone tussen de achterliggende 
bibliotheek en de sporthal een buurtpark 
vormen, dat openstaat voor het publiek.

levenslang wonen
De flats zelf zijn mooi en ruim (tussen de 
73 en 91 m2 plus terras) en hebben veel 
lichtinval. Bij de inrichting ervan is rekening 
gehouden met de principes van levenslang 
wonen.  
Zo zijn er geen drempels en zijn de deuren 
extra breed. Belandt een bewoner later in 
een rolstoel, dan kan hij daar blijven wonen 
zonder dat hij zich zware investeringen 
moet getroosten.

Op de campus van Het Heiveld is er sprake 
van 43 serviceflats.

centraliseren
OCMW Gent kiest ervoor om alle voorzie-
ningen op 1 site te centraliseren: rusthuis, 
assistentiewoningen, lokaal dienstencen-
trum. Dat staat garant voor een betere en 
efficiëntere dienstverlening. Zo is er voor 
de bewoners van de assistentiewoningen 
vanuit het wzc een 24-uurspermanentie 
verzekerd. Een woonassistent staat de 
bewoners met goede raad bij. En in het lo-
kaal dienstencentrum wordt voor hen een 
ontmoetingsruimte ingericht en kunnen ze 
aan allerlei activiteiten deelnemen.

  79 extra ServiceFlatS in het vooruitzicht  
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3. vier woonzorgcentra – voor begeleid wonen

De vier woonzorgcentra van OCMW Gent zijn moderne, hedendaagse 
gebouwen met de meest aangepaste zorg en dienstverlening. Zo willen 
de woonzorgcentra (wzc) een aangename en kwalitatief hoogstaande 
woon, leef en zorgomgeving zijn voor Gentse senioren die niet langer 
zelfstandig kunnen leven.

De vier woonzorgcentra beschikken over 603 bedden. Daarnaast zijn er 
16 plaatsen voor kortverblijf, 17 plaatsen in het dagverzorgingscentrum 
Heiveld en 2 woningen voor nachtopvang.

aanvragen en opnames
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  Kortverblijf en nachtopvang     Woonzorgcentra

Er waren in 2012 942 nieuwe aanvragen voor opname in een wzc. De meeste aan-
vragen (535) komen vanuit een ziekenhuis. Het Bijzonder Comité van de Sociale 
Dienst (BCSD) beslist of de aanvraag wordt goedgekeurd of niet. Wie in aanmerking 
komt, wordt op een wachtlijst geplaatst. Zwaar zorgbehoevenden krijgen voor-
rang. Zij krijgen gemiddeld drie maanden na het akkoord van het BCSD een plaats.
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In 2012 is de wachtlijst voor de woonzorgcentra bijna gehalveerd, van 489 naar 
253. Die sterke daling is vooral toe te schrijven aan het nieuwe opnamebeleid dat 
het OCMW sinds 2012 hanteert. Mensen met een laag zorgprofiel (A of O), van wie 
er in 2011 nog 213 op de wachtlijst stonden tegenover 32 in 2012, worden in prin-
cipe niet meer ingeschreven op de wachtlijst, maar doorverwezen naar het lokaal 
dienstencentrum in hun buurt. Zij die er wel nog op staan, hebben doorgaans een 
partner met een zwaarder zorgprofiel.
We zien ook dat de zwaardere zorgprofielen (B, C en Cd) merkelijk gedaald zijn, 
van 276 naar 221. Een verklaring hiervoor kan zijn dat er de voorbije jaren meer 
woonzorgcentra en andere aangepaste woonvormen zijn bijgekomen.
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In 2013 start OCMW Gent met de bouw van 
een woonzorgcentrum aan de Zuidbroek 
in Mariakerke, tegenover het kasteelpark 
Claeys-Bouüaert.
Het nieuwe woonzorgcentrum wordt het 
vijfde van OCMW Gent en zal plaats bieden 
aan 134 hulpbehoevende senioren.

huiselijke sfeer
Het gebouw wordt drie verdiepingen 
hoog, maar wordt beslist geen mastodont 
met het uitzicht van een ziekenhuis. Wel 
integendeel. Het nieuwe wzc straalt een 
huiselijke sfeer uit, zodat de bewoners er 
echt een nieuwe thuis vinden. Het gebouw 

wordt opgedeeld in verschillende leef-
groepen, met elk hun eigen open keuken, 
leefterras en binnentuinen.
Er zijn alleen individuele woningen, maar 
in sommige kamers is er een tussendeur. 
Zo kunnen die kamers gemakkelijk worden 
omgevormd tot een koppelwoning.

open huis
Het woonzorgcentrum wil ook een open 
huis zijn. Zo organiseren we activiteiten 
waarop de buurt is uitgenodigd, nemen 
de bewoners deel aan het buurtleven en 
werken we vaak samen met lokale vereni-
gingen. Zij kunnen bv. gebruikmaken van 

onze cafetaria om er te vergaderen. 
Aan de achterkant komt een park met 
wandelpaden en waterpartijen, dat ook 
openstaat voor de buurt.

voor wie?
Het woonzorgcentrum in Mariakerke richt 
zich in de eerste plaats op hulpbehoe-
vende senioren die niet meer zelfstandig 
thuis kunnen wonen. Dat is de regel in alle 
woonzorgcentra van het OCMW. 
In Mariakerke komen er ook twee kleinere 
leefgroepen voor jonge senioren, die kam-
pen met dementie of depressie.

  ocmw bouwt nieuw woonzorgcentrum in mariakerke  

De woonzorgcentra van OCMW Gent zijn 
geen afgelegen eilanden, maar staan met 
hun beide voeten stevig in het buurtleven. 
Dat weten ze in De Vijvers als geen ander. 
Elk jaar nemen de bewoners met een eigen 
praalwagen deel aan de carnavalsstoet 
van Ledeberg. Zijn er verkiezingen, dan 
brengen de bewoners van De Vijvers en de 
buren uit de omliggende straten hun stem 
uit in kieshokjes die in het woonzorgcen-
trum staan. Bij de gemeenteraadsverkiezin-
gen in 2012 stemden 72 bewoners.

goed nabuurschap
En ook met de aanpalende Colruyt- 
vestiging onderhoudt De Vijvers een goed 
nabuurschap. Tijdens de drukke eindejaars-
periode mag de Colruyt gebruikmaken van 
de parking van De Vijvers om de klanten 
van ‘Collect & Go’ beter te kunnen bedienen.

wederdienst
En op zijn beurt was Colruyt niet te beroerd 
voor een wederdienst. Vijftien enthousiaste 
personeelsleden van de warenhuisketen 

trakteerden de bewoners in mei op een 
bonte namiddag. De Colruyt-medewerkers 
zongen in vol ornaat bekende meezin-
gers en voor alle bewoners werden wafels 
gebakken.
Een zeer schone geste, vonden ze in De 
Vijvers, die volledig paste in hun filosofie 
om een open en toegankelijk huis te zijn, 
midden in de wijk.

  colruyt-PerSoneel entertaint bewonerS van de vijverS  
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Na een daling in de voorbije jaren steeg het aantal opnames in een wzc in 2012 
met bijna een derde, van 155 naar 203. 

meer dan u denkt! 

De vier woonzorgcentra van OCMW Gent leveren al jaren grote inspan
ningen om een tweede thuis te zijn voor hun bewoners. Meer huiselijk
heid en meer zelfstandigheid voor de bewoners zijn de twee pijlers van 
deze nieuwe zorgfilosofie.

De woonzorgcentra zijn open, warme huizen, waar de bewoners en hun 
familie centraal staan en zich thuis voelen. Waar iedereen welkom is. Waar 
de bewoners hun woning naar eigen smaak kunnen inrichten en onbe
perkt bezoek kunnen ontvangen. En waar plaats is voor amusement, 
voor lekker eten en drinken, voor cultuur. 

Dat vertaalt zich in allerlei aanstekelijke projecten, die een positief beeld 
van de woonzorgcentra ophangen, die de buitenwereld naar binnen 
brengen en die een verbinding leggen met de buurt en met jongere ge
neraties. Zo willen we het imago van het woonzorgcentrum verbeteren 
en de schrik voor een opname wegnemen.
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2012 was het Europees jaar van actief ouder 
worden en intergenerationele solidariteit. 
OCMW Gent heeft al een lange traditie in 
projecten die jong en oud met elkaar ver-
binden en stak in 2012 een tandje bij.
Het meest in het oog springende project 
was ‘De Heldenvitrien’, een kunstwerk van 
alle leeftijden. Zowel bewoners van de 
woonzorgcentra en het Antoniushof als de 
lokale dienstencentra, de OCMW-vakantie-
werking De Pagadder, lagere scholen en 
honderden personeelsleden plus hun kin-
deren stopten hun held in een confituurpot.

maatschappelijk monument
Resultaat: een kunstwerk van ruim 800 
helden in een confituurpot. En tegelijk 
een nieuw maatschappelijk monument. 
Want De Heldenvitrien verenigde alle 
 heldenkwaliteiten van iedereen: jong en 
oud, klein en groot, vrouw en man,…
Op Erfgoeddag stonden de helden in 
confituurpotten, in de vorm van een dna-
structuur, op een rij tafels van 20 meter 
lang uitgestald aan het hoofdbestuur van 
het OCMW in Onderbergen.

  heldenvitrien: kunStwerk van jong en oud  

Woonzorgcentrum De Liberteyt van OCMW 
Gent en Gent Festival van Vlaanderen 
tekenden in 2012 voor een primeur. Het 
jongerenkoor Furiakanti trad er in het 
woonzorgcentrum op. Het was de eerste 
keer dat Gent Festival van Vlaanderen 
samenwerkte met een OCMW én met een 
woonzorgcentrum.
Het unieke concert past in de filosofie in 
de woonzorgcentra van OCMW Gent, waar 
actief ouder worden en solidariteit tussen 
de generaties centraal staan. Actief ouder 
worden betekent dat de bewoners kunnen 
deelnemen aan een gevarieerd aanbod 

van activiteiten, waaronder culturele en 
ontspanningsactiviteiten.
De woonzorgcentra van OCMW Gent nodi-
gen bovendien graag jonge mensen uit. Zij 
brengen leven in huis en zo ervaren men-
sen al van op jonge leeftijd dat het best 
aangenaam wonen is in een woonzorg-
centrum. Concerten zoals dat van Furia-
kanti dragen dan ook bij tot een positieve 
beeldvorming van ouderenzorg.

Sociaal engagement
Met Gent Festival Vlaanderen vond De 
 Liberteyt een geschikte partner, die aan 

cultuur ook een sociaal engagement 
koppelt. Kansarme mensen bijvoorbeeld 
kunnen voor 1 euro naar concerten en 
evenementen van het Festival. Verder krij-
gen blinden en slechtzienden persoonlijke 
begeleiding en een fikse korting. En naast 
de jaarlijkse ziekenhuisconcerten zijn er nu 
dus rusthuisconcerten.
Bewoners van een woonzorgcentrum zijn 
vaak minder mobiel. Daarom brengt het 
Festival de muziek naar hen toe. Bovendien 
kunnen de bewoners familie en vrienden 
uitnodigen voor dit gratis concert.

  FeStival van vlaanderen treedt oP in de liberteyt  

Voor Heldenvitrien werkten oud en jong  samen om 
iets van hun held in een confituurpot te steken.
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Voor het tweede jaar op rij organiseerde 
het woonzorgcentrum Zonnebloem een 
tentoonstelling rond de Tour de France. 
Naast heel wat interessante en unieke 
wieler memorabilia van verzamelaars stond 
in 2012 de stripfiguur Thomas Pips centraal.

zoek de muis
Die werd bedacht door de Gentse tekenaar 
Buth. De cartoons met Thomas Pips, waarin 
je op zoek moest naar een verborgen muis, 
waren jarenlang de blikvanger van het 
extra ‘Tour de France’-krantje dat dagblad 
Het Volk uitgaf. Het Volk werd toen nog ge-

drukt in de Forelstraat in Gent, vlak achter 
het toenmalige OCMW-rusthuis Lousbergs 
dat in 1998 verhuisde naar De Vijvers. De 
wereld is soms klein…

tour-baas leblanc
Zonnebloem heeft als tentoonstellings-
bouwer intussen al een grote reputatie 
opgebouwd. Want bij de opening was 
niemand minder dan gewezen Tour-baas 
Jean-Marie Leblanc aanwezig. En ook het 
grote publiek vond de weg naar de ten-
toonstelling. Er waren 2.500 bezoekers en 
45 rondleidingen voor groepen.

glazen huis
Zonnebloem werkt op deze manier laag-
drempelig. De bezoekers, onder wie nogal 
wat seniorenverenigingen uit het Gentse, 
leerden tegelijk het leven in een woonzorg-
centrum kennen. Zonnebloem profileert 
zich graag als een glazen huis, waar ieder-
een alles kan en mag zien.
En ook de bewoners vonden de drukte van 
al die bezoekers best plezant. Ze sloegen 
een babbeltje met de mensen en haalden 
weer herinneringen van vroeger op.

  thomaS PiPS in zonnebloem  

Gewezen Tour-baas Jean-Marie Leblanc was één 
van de meest opgemerkte gasten bij de opening 
van de tentoonstelling rond de ‘Tour de France’.
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2012 het boek en de dvd ‘Vergeten kracht’ 
voor. De uitgave is het resultaat van een 
jarenlange samenwerking binnen Het 
Heiveld rond personen met dementie. Via 
kunst gaat men op zoek naar de identiteit 
van die mensen.

Passies worden weer levend
In ‘Vergeten kracht’ haalden kunstenaar 
Bert Vervaet en studenten van het KASK 
de identiteit van bewoners met dementie 
weer naar boven. Een dialoog die ze op 
gang trokken via ‘kunst’ in de ruime zin van 
het woord. 
Sommige bewoners tekenden of schilder-
den hun gevoelens of hun almaar vager 

wordende herinneringen. Anderen vonden 
rust in de muziek, de dans, het woord. Door 
de ziekte verloren gewaande herinneringen, 
passies en talenten werden zo weer levend.
 ‘Vergeten kracht’ toont aan dat mensen 
met dementie nog altijd mensen zijn, met 
een identiteit en gevoelens. Hun mogelijk-
heden worden in de verf gezet, in plaats 
van hun tekortkomingen. Hun zelfvertrou-
wen neemt toe. Maar ook familieden en 
zorgverleners krijgen een ander beeld en 
vinden een manier om beter met hen te 
communiceren.

handleiding voor andere 
 woonzorg centra en hulpverleners
De kunstenaar en de studenten konden 

voor dit project rekenen op de mateloze 
inzet van vrijwillige medewerkers en per-
soneelseden van wzc Het Heiveld én op de 
steun van de Koning Boudewijnstichting. 
Het boek en de documentaire tonen hoe 
het is in het hoofd van een persoon met 
dementie en wat we met die informatie 
kunnen doen voor een beter begrip en een 
betere communicatie 
Boek en dvd kunnen gebruikt worden door 
andere woonzorgcentra, maar zeker ook in 
de thuiszorg, door vormingsinitiatieven of 
door scholen voor zorgberoepen. Tegelijk 
bieden ze een houvast voor de familie van 
personen met dementie.
Boek en dvd zijn te koop in wzc Het Heiveld 
voor 25 euro.

  vergeten kracht  

Kunstenaar Bert Vervaet (rechts) werkte voor het 
project ‘Vergeten kracht’ samen met de bewoners 
van woonzorgcentrum Het Heiveld.
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De grote stadstentoonstelling TRACK inspi-
reerde ook de bewoners van Zonnebloem, 
De Liberteyt, De Vijvers en Serviceflats An-
toniushof om, samen met kunstenaars, een 
eigen belevingswerk te maken. En TRACK 
laat bij hen echte sporen na, want het 
kunstwerk krijgt een permanente plaats in 
het woonzorgcentrum en in het Antonius-
hof, als herinnering en inspiratiebron.
TRACK-in-Residence was een samenwer-
king tussen OCMW Gent, de stadsten-
toonstelling TRACK en KUNSTWERK[t] (de 
grootste organisatie in Vlaanderen voor de 
beeldende kunstbeoefenaar). Het project 
gaf de bewoners de kans om TRACK actief 
te beleven, met een bezoek aan de ten-
toonstelling, deelname aan een workshop 
met kunstenaars en het onder begeleiding 
maken van een eigen belevingswerk.

de vlucht
In De Vijvers ontsnapten enkele bewoners 
via een gat in de omheining de vrije natuur 
in. Tijdens hun vlucht werden ze geïnter-
viewd. De elementen en impressies die 
ze daarin naar voren brachten, verwerkte 
kunstenaar Sven Verhaeghe in een muur-
schildering in de inkomhal.
In De Liberteyt zongen jong en oud liedjes 
voor elkaar. Van de opnames werd een 
videokunstwerk gemaakt.

verborgen handelingen
Kunstfotografe Delphine Lebon maakte 
een collagebeeld van handelingen die 
bewoners vroeger vaak deden, maar waar 
ze nu niet meer aan toe komen. Zoals 
kroketten maken, kousen stoppen of zilver 
poetsen.
In het Antoniushof kregen vakantiefoto’s 
van weleer een nieuw leven. Bewoners 
kozen een vakantiekiekje dat voor hen een 
speciale betekenis had. In een geïmprovi-
seerde studio werd die foto dan opnieuw 
genomen.

Statement
Daarnaast maakte TRACK-in-Residence een 
statement. Ook zorgbehoevende ouderen 
maken volwaardig deel uit van het stedelijk 
weefsel. Senioren die in een woonzorg-
centrum of serviceflat wonen, blijven graag 
betrokken bij het leven in hun stad. Maar 
vaak noodgedwongen komen ze niet veel 
meer buiten. Los van alle fysieke onge-
makken, is het grootste gemis dat ze door 
niemand uitgenodigd worden om ergens 
naartoe te gaan.

guerilla-actie
Om de Gentse burger hiervoor te sensibili-
seren, werd een soort ‘guerilla-actie’ opge-
zet. Minder mobiele senioren konden zich 

door een bodybuilder laten dragen om een 
moeilijk toegankelijk kunstwerk van TRACK 
te bezoeken. Door een beroep te doen op 
een bodybuilder, gaf het OCMW aan men-
selijk contact belangrijker te vinden dan 
het louter functionele van een hulpmiddel, 
als bv. een hellend vlak. Een beetje mense-
lijke warmte kan veel wonderen doen.

  track-in-reSidence  
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9 lokale dienstencentra

Bezoekers en vrijwilligers

 De lokale dienstencentra kregen 11.160 unieke bezoekers over de vloer.

 70 procent van de bezoekers is een vrouw.

 66 procent is tussen de 60 en 79 jaar oud.

 851 vrijwilligers hielpen een handje mee.

Dienstverlening

 Er werd aan 957 mensen 5.087 keer voetverzorging verstrekt.

 81 bezoekers kregen een manicure, goed voor 204 prestaties.

 200 bezoekers maakten in totaal 826 keer gebruik van haar- en gelaats-

verzorging.

 Er werden 38.036 warme maaltijden geserveerd.

 382 mensen kregen in totaal 6.157 keer hulp bij boodschappen.

 410 senioren kregen huishoudelijke hulp, goed voor 13.188 prestatie-

uren.

 590 bezoekers deden een beroep op het ldc voor vervoer, wat goed was 

voor maar liefst 12.260 ritten (een stijging met 25 % tegenover 2011).

 De telefoonster bereikte 255 gebruikers.

 Het aantal deelnemers aan thuiszittersactiviteiten steeg met 15 % tot 

301.

wat kost het?

De opbrengsten van recreatieve, vormende, informatieve en hygië-
nische activiteiten in de lokale dienstencentra en woonzorgcentra 
bedroegen 1.891.353 euro (2011: 1.759.380 euro). Dit stelt de centra 
in staat om deze activiteiten in belangrijke mate zelf te financieren 
en om nieuwe initiatieven op te starten.

4 woonzorgcentra

Verblijf

 De 4 woonzorgcentra bieden 603 erkende plaatsen voor langdurig ver-

blijf en 16 plaatsen voor kortverblijf. Het Heiveld heeft als enige een 

dagverzorgingscentrum met 17 plaatsen.

 De grootste groep bewoners is tussen de 80 en 90 jaar oud.

 11 bewoners vierden in 2012 hun eeuwfeest.

 De meeste gebruikers van het dagverzorgingscentrum zijn tussen de 80 

en 90 jaar oud.

 72 procent van de bewoners is vrouwelijk.

 De Vijvers heeft als enig wzc echtparenkamers, wat het relatief hoge 

aantal koppels (16) verklaart.

 Het gemiddelde bezettingspercentage in de wzc bedroeg 98,7 %. In het 

dagverzorgingscentrum was dat 100 %.

 Bewoners verblijven gemiddeld 3,5 jaar in een wzc.

 200 vrijwilligers ondersteunden mee de werking van de wzc. Het dag-

verzorgingscentrum kon een beroep doen op 2 vrijwilligers.

Aanvragen

 In 2012 waren er 942 nieuwe aanvragen voor een opname in een wzc 

(2011: 960).

 337 aanvragen resulteerden in een goedkeuring voor opname (2011: 

368).

 Van de 337 goedgekeurde aanvragen gingen er 96 passief. Dat wil zeg-

gen dat de betrokkenen naar een privérusthuis gingen, bij familie gin-

gen inwonen of vóór de opname overleden.

 In 2012 stonden 253 mensen op de wachtlijst (2011: 489).

 Het aantal aanvragen voor kortverblijf daalde van 884 naar 681. 

 Er gebeurden 241 effectieve opnames (2011: 268).
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wat kost het?

OCMW Gent voorzag in 2012 in een financiële tussenkomst voor 
721 senioren (2011: 719) in een woonvoorziening, voor een totaal 
bedrag van 2,32 miljoen euro (2011: 2,16 miljoen euro).

Een bewoner in een woonzorgcentrum kost per dag ongeveer 145 
euro. De dagprijs die de bewoner zelf betaalt (gemiddelde gerekend 
over de vier woonzorgcentra) bedraagt 51,50 euro, de ziekteverzeke-
ring betaalt gemiddeld 57,5 euro. Na verrekening van subsidies blijft 
van de 145 euro nog ongeveer 22 euro ( 2011: 25 euro) over voor 
rekening van het OCMW. Dit toont aan dat het financieel beheer van 
de woonzorgcentra een evenwichtsoefening is tussen een betaal-
bare en laagdrempelige opvang enerzijds en een financieel gezond 
beheer anderzijds. 

Bijna 110 euro van de 150 euro die een bewoner kost per ligdag, gaat 
naar personeelskosten. Voldoende en gevarieerd personeel is nood-
zakelijk voor een goede begeleiding van de bewoners.

3 aangepaste woonvormen

Verblijf

 OCMW Gent biedt 120 assistentiewoningen voor senioren aan.

 De gemiddelde leeftijd bij de mannen ligt rond 81 jaar, bij de vrouwen 

tussen 78 en 80,5 jaar.

 69 procent van de bewoners is een vrouw.

 De gemiddelde verblijfsduur in het Antoniushof en Wibier schommelt 

rond de 5,5 jaar. In Ter Pielvaecx verblijven de bewoners gemiddeld 10 

jaar.

wat kost het?

De werkingsopbrengsten van de assistentiewoningen bedroegen 
samen 1,24 miljoen euro (2011: 1,25 miljoen euro). Deze volstonden 
dit jaar om alle kosten te dekken. 

Samen leden de 3 aangepaste woonvormen een verlies van bijna 
490.000 euro. In 2011 was er nog een verlies van ruim 1 miljoen 
euro. Serviceflats Antoniushof dat vorig jaar nog een verlies leed van 
575.675 euro raakt dit jaar uit de rode cijfers en kwam net boven nul 
uit.
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wonen voor kanSarmen en thuiSlozen

1. wonen voor kanSarmen

Het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) van OCMW Gent bouwt zelf geen 
woningen, maar huurt op de private markt woningen en appartemen
ten om die dan tegen betaalbare prijzen door te verhuren aan OCMW 
cliënten.

 Het aantal woningen dat het SVK huurde, steeg in 2012 van 95 naar 
105. Er kwamen 12 nieuwe woningen bij, maar er gingen er ook 2 
uit beheer.

 In vergelijking met 2007 is het SVKpatrimonium met 50 % uitge
breid, waarmee tegemoet is gekomen aan de doelstelling uit het 
beleidsplan 20072012.

nieuwe kandidaat-huurders

Personen die zich willen inschrijven in het SVK, worden sinds eind 2010 
uitgenodigd op gezamenlijke infosessies, die tweewekelijks plaatsvinden.

 Van de 714 mensen die geïnteresseerd waren om een woning van 
het SVK te huren, daagden er 434 op het infomoment op. Van die 
434 werden uiteindelijk 230 kandidaathuurders ingeschreven.

 121 huurders werden ingeschreven na doorverwijzing via de vzw 
Woonfonds.

 In totaal waren er dus 351 nieuwe inschrijvingen (2011: 345).
 Het SVK sloot 2012 af met 1.568 actieve kandidaathuurders, ruim 

20% meer dan in 2011 (1.302). Dit wijst erop dat kandidaat huurders 
langer ingeschreven blijven.

huurbegeleiding

Het SVK biedt aan alle huurders een laagdrempelige huurbegeleiding 
aan. Mensen met een zwaar zorgprofiel, zoals exdaklozen, psychiatrische 
patiënten en verslaafden, maken de huurbegeleiding almaar complexer. 

Door de gestage uitbreiding van het SVKpatrimonium moeten de huur
begeleiders zich ook over meer huurders ontfermen.

Bij moeilijke situaties dringt meer samenwerking met de psychiatrische 
thuisbegeleiding en met de Psychologische dienst van het OCMW zich 
op.

 In 2012 namen 15 nieuwe huurders hun intrek in een woning van 
het SVK.

Wonen voor kansarmen en thuislozen

De Vlaamse Wooncode zegt dat iedereen recht heeft op menswaardig wonen. Maar dat recht op een behoorlijke 
huisvesting is in de praktijk niet zo eenvoudig te realiseren. Met name kansarmen en lage inkomensgroepen 
ondervinden op dat vlak problemen. 
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bemiddeling bij huurachterstand

De dienst Woonbegeleiding is voor de vijf Gentse sociale huisvestings
maatschappijen het centrale aanspreekpunt als hun huurders twee 
maanden huurachterstal hebben. Het OCMW begeleidt de huurder dan, 
om via een afbetalingsplan de huurachterstal binnen de 6 maanden weg 
te werken. Zolang het OCMW tussenbeide komt, ondernemen de sociale 
huisvestingsmaatschappijen geen gerechtelijke stappen.

 In 2012 stuurden de sociale huisvestingsmaatschappijen 1.317 per
sonen met een huurachterstal naar het OCMW door. In vergelijking 
met 2011 (686) is dat een stijging met 92 %. De oorzaak van deze 
bijna verdubbeling ligt bij de fusie van drie sociale huisvestings
maatschappijen en Stad Gent tot woninGent.

 In 451 gevallen ging het over sociale huurders die al in begeleiding 
waren bij het OCMW.

Dreigt een huurprobleem toch te escaleren en wordt een gerechtelijke 
procedure tot een uithuiszetting opgestart, dan bemiddelt Woonbege
leiding tussen alle betrokkenen om te vermijden dat het zo ver komt.

 In 2012 werden 675 procedures tot uithuiszetting opgestart (768 in 
2011). In 223 gevallen ging het om cliënten die al door het OCMW 
werden gevolgd. Hun wijkwerker volgde daarom het dossier verder 
op. In de andere gevallen bemiddelde Woonbegeleiding.

2. wonen voor dak- en thuiSlozen

Iedere dakloze kan bij OCMW Gent terecht voor hulpverlening. Naast een 
leefloon kunnen daklozen ook nog andere financiële hulp krijgen, zoals 
een huurwaarborg, een ziekenfondsbijdrage, een tussenkomst in zieken
huisfacturen, kledij, schoolkosten voor kinderen, huur,…

OCMW Gent geeft niet alleen financiële hulp. Het streeft ook naar struc

turele maatregelen om de situatie van daklozen te verbeteren. De dienst 
Thuislozenzorg doet inspanningen om hen weer te laten aansluiten bij 
diensten zoals het ziekenfonds, RVA en VDAB. Daarnaast probeert de 
dienst om daklozen aan een vaste woning en werk te helpen.

hulpvragen voor daklozen

Alle hulpaanvragen voor daklozen vanuit OCMWdiensten of onthaal
tehuizen komen terecht bij de dienst Thuislozenzorg. De dienst richt zich 
ook tot mensen die woningen kraken. Met alle hulpverleners op het ter
rein wordt naar een allesomvattende oplossing gezocht. Want vaak gaat 
het om meer dan een probleem van huisvesting en sleuren daklozen een 
verleden van psychische problemen, verslaving en schulden mee.

 In 2012 ontving Thuislozenzorg 578 aanvragen tot steunverlening 
aan daklozen.

 Iets minder dan de helft van de aanvragen, 260, kwam van perso
nen die nog niet gekend waren bij het OCMW.

versnelde toewijzing van sociale woning aan daklozen

Op 1 januari 2012 werd een nieuw samenwerkingsprotocol tussen het 
OCMW en de Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen van kracht. Dat 
voorziet in een uitbreiding van het aantal huurcontracten voor daklozen. 
Voortaan maken 52 daklozen (tegenover 43 vroeger) via een versnelde 
toewijzing kans op een sociale woning. Voorwaarde is dat de dakloze 
minstens 6 maanden lang woonbegeleiding aanvaardt.
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winteropvang daklozen

Samen met de dak en thuislozensector werkte het OCMW ook in 2012 
een Winterplan uit. Naast de bestaande nachtopvang (50 bedden ver
spreid over de Gasmeterlaan en Huize Triest) was er in de vroegere 
brandweerkazerne in de Academiestraat tot 15 maart extra plaats voor 
40 daklozen.
Sinds 2012 is er een nieuwe manier van het leiden van daklozen naar de 
nachtopvang. Samen met de opvang wordt een hulpverleningstraject 
opgestart, die een structurele oplossing moet bieden voor de betrok
kenen.

wooncoaching

De dienst Wooncoaching biedt via een intensieve woonbegeleiding bij 
de cliënten thuis een structurele oplossing voor hun problematische huis
vestingssituatie. Een thuis hebben is meer dan alleen een woon probleem. 
het heeft ook te maken met het uitbouwen van sociale netwerken, ge
zondheid, een zinvolle vrijetijdsbesteding, enzovoort. Deze sociale active
ring kan op termijn leiden tot een opleiding of tewerkstelling.

De prioritaire doelgroep zijn daklozen die via een versnelde toewijzing 
een sociale woning kregen.
Een tweede doelgroep zijn (sociale) huurders, die er niet in slagen om tot 
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een aanvaardbare huisvesting of wooncultuur te komen. Het gaat dan 
bv. om psychiatrische patiënten die na een opname weer zelfstandig 
gaan wonen.

 In 2012 begeleidde Wooncoaching 201 personen (2010: 175).
 139 cliënten waren exdaklozen.
 72 woonbegeleidingen werden afgesloten. In 41 gevallen omdat 

de cliënt een stabiele woonsituatie had bereikt.

de baai

Chronisch thuislozen, boven de 45 jaar, die niet langer in staat zijn om 
zelfstandig te wonen, kunnen definitief terecht in De Baai. In 2011 verble
ven er 20 mannen in het pension.

Kandidaatbewoners doorlopen een hele toelatingsprocedure. De 
 selectievoorwaarden zijn streng. Een goede inschatting van de kandi
daatbewoner is belangrijk om de stabiliteit van de bewonersgroep te 
garanderen.

Sinds de oprichting in 1998 ontving De Baai 229 aanvragen vanuit ont
haalcentra, psychiatrische centra, de eigen OCMWdiensten,… In 2012 
liepen er bij De Baai 16 aanvragen binnen (2011: 13). Eind december 
stonden er 8 kandidaatbewoners op de wachtlijst.

In 2012 is de eerste steen gelegd voor de 
uitbreiding van De Baai. De 12 kamers in 
de nieuwe vleugel zijn elk uitgerust met 
sanitaire voorzieningen. Daardoor kunnen 
er in de vernieuwde De Baai ook thuisloze 
vrouwen terecht.

uitbreiden is een must
De Baai biedt momenteel plaats aan 20 be-
woners. Die maximumcapaciteit is steevast 
benut. En omdat De Baai een permanente 
woonvorm aanbiedt, blijven de mensen 
hier ook lang wonen. Voor sommigen is 
het pension hun nieuwe thuis geworden. 
De gemiddelde verblijfsduur in De Baai 
bedraagt bijna 4 jaar. Negen bewoners 

verblijven hier al meer dan 5 jaar.
Thuislozen moeten dus lang wachten voor 
ze in De Baai kunnen wonen. Uitbreiden 
is daarom een must. Dat zal niet alleen de 
wachtlijsten verkorten, maar maakt het ook 
mogelijk kamers aan vrouwen te verhuren.

meer thuisloze vrouwen
Er zijn almaar meer thuisloze vrouwen. 
Maar in de huidige De Baai kunnen ze niet 
terecht, omdat ze er een badkamer moeten 
delen met de mannelijke bewoners. Dat 
probleem is er niet in de nieuwbouw, waar 
elke kamer is uitgerust met een douche, 
lavabo en toilet.

hoofdingang
Ook de hoofdingang verhuist naar de 
nieuwbouw, die uit vier bouwlagen be-
staat. Met op het gelijkvloers een volledig 
ingerichte onthaalruimte, een professione-
le keuken en een eetzaal voor de bewo-
ners. Op de bovenste verdieping komt er 
een polyvalente ruimte.
Verder verhuizen de bureaus van het per-
soneel naar de nieuwbouw. De ruimte die 
zo vrijkomt in het huidige gebouw, komt 
integraal ten goede van de bewoners. Zij 
krijgen een leefruimte, een tv-zaal en een 
kitchenette erbij.
Eind 2013 hoopt De Baai de eerste bewo-
ners te verwelkomen in de nieuwbouw.

  de baai breidt uit  
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3. wonen bij nood

Gentenaars die door rampspoed worden getroffen, kunnen terecht in 
één van de noodwoningen van de dienst Woningen.

 In 2012 verbleven 41 huurders in een noodwoning (2011: 50). In 
de meeste gevallen (18) ging het om mensen die hun woning na 
brand moesten verlaten. Vier gezinnen stonden op straat nadat 
hun woning onbewoonbaar was verklaard.

 Voor 25 huurders werd in 2012 zelf nog een oplossing gevonden.

Huurders kunnen maximaal 4 maanden in een noodwoning verblijven. 
Maar in 2012 bleek opnieuw dat die termijn te krap is om een geschikte 
herhuisvesting te vinden. In de meeste gevallen werd daarom een ver
lenging, met opnieuw 4 maanden, toegestaan.

Is er dan nog altijd geen oplossing, dan kan de dienst niet anders dan de 
procedure tot uithuiszetting op te starten. Dat gebeurde in 2012 twee 
keer, waarvan er 1 effectief werd uitgevoerd.
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wonen voor kansarmen

Sociaal Verhuurkantoor

 Het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) van OCMW Gent verhuurde in 2012 

105 woningen (2011: 95).

 In 2012 waren er 351 nieuwe inschrijvingen (2011: 345).

 Het SVK sloot 2012 af met 1.568 actieve kandidaat-huurders (2011: 

1.302).

wonen in nood

 OCMW Gent kende in 2012 24 noodwoningen toe aan Gentenaars die 

door rampspoed werden getroffen.

 In totaal werden in 2012 41 huurders in een noodwoning opgevolgd 

(2011: 50).

 Voor 25 alleenstaanden of gezinnen werd in 2012 een oplossing gevon-

den.

wooncoaching en bemiddeling

Wooncoaching

 Wooncoaching begeleidde in 2012 201 sociale huurders (2011: 175).

 139 cliënten waren ex-daklozen.

 Er waren 148 mannen en 56 vrouwen in woonbegeleiding. 87 % is 

 alleenstaand.

 In 2012 werden 72 woonbegeleidingen afgesloten. 41 personen had-

den een stabiele woonsituatie bereikt. 4 mensen weigerden de woon-

begeleiding, 4 wezen de hun toegewezen woning af. 2 werden na tal 

van begeleidingspogingen uit hun huis gezet. Andere redenen tot stop-

zetting waren: niet meer voldoen aan de voorwaarden, weigering door 

de sociale huisvestingsmaatschappij, verhuizing, detentie, men vond 

een andere woonvorm waar begeleiding niet meer aan de orde is,…

 De gemiddelde begeleidingsduur bedroeg in 2012 ongeveer 

 17  maanden.

Bemiddeling

 De Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen stuurden in 2012 1.317 

huurders met een huurachterstal van 2 maanden door naar het OCMW 

(2011: 686).

 451 personen waren al in begeleiding bij het OCMW (2011: 284).

 143 huurders wilden geen bemiddeling van het OCMW.

 In 2012 werden 675 procedures tot uithuiszetting opgestart (2011: 768). 

 In 218 gevallen kwam het effectief tot een uithuiszetting.

wonen voor dak- en thuislozen

Samenwerkingsprotocol daklozen

 De Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen verbonden er zich in 

2012 toe om 52 huurcontracten via een versnelde procedure aan dak-

lozen toe te wijzen.

 De dienst Woonbegeleiding ontving hiervoor 98 aanvragen (2011: 99).

 21 aanvragen werden doorgestuurd naar de huisvestingsmaatschap-

pijen. 57 aanvragen belandden op de wachtlijst voor 2013. Voor 23 aan-

vragen vroeg de dienst bijkomende info, in 8 gevallen kwam er geen 

antwoord. 12 aanvragen werden geannuleerd.

 Naast de 21 nieuwe aanvragen werden ook nog 53 aanvragen, die in 

2011 op de wachtlijst werden gezet, doorgestuurd naar de huisves-

tingsmaatschappijen.

 Van deze in totaal 74 aanvragen, hadden 36 daklozen eind 2012 on-

derdak gevonden in een voor hen voorbehouden woning. 16 anderen 

wachtten nog op de toewijzing van een woning. 21 aanvragen werden 

om diverse redenen (detentie, verhuizing, niet langer voldoen aan de 

voorwaarden) geannuleerd, 1 aanvraag werd geweigerd door de soci-

ale huisvestingsmaatschappij. 
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wonen voor kanSarmen en thuiSlozen in cijFerS

De Baai

 De Baai ontving in 2012 16 aanvragen voor een opname (2011: 13).

 10 aanvragen kregen een positief advies en werden op de wachtlijst ge-

plaatst. In 2 gevallen besliste het OCMW geen kamer toe te wijzen aan 

de betrokkenen. Voor de anderen loopt de intakeprocedure nog.

 Op 31 december 2012 stonden 8 kandidaat-bewoners op de wachtlijst.

 In 2012 verbleven 20 mannen in De Baai. Hun gemiddelde leeftijd is 

65,5 jaar.

 Vijf bewoners verlieten De Baai in 2012: 2 verhuisden naar een woon-

zorgcentrum, 1 bewoner vertrok vrijwillig en een andere overleed. Voor 

1 bewoner beëindigde het OCMW de ‘Overeenkomst van Eigen Aard’.

wat kost het?

De verleende som voor borgen huishuur bedroeg in 2012 406.678 
euro (2011: 530.485 euro). Dit bedrag werd bijna volledig terugge-
vorderd van de cliënten. 

De tegemoetkomingen in huishuur daalden in 2012 verder tot 
416.370 euro (2011: 812.261 euro) Daarvan werd 86.203 euro terug-
gevorderd, wat bijna 20 procent is. 

De opbrengsten van woningen verhuurd door het Sociaal Verhuur-
kantoor van OCMW Gent, stegen tot 355.384 euro (2011: 332.707 
euro). 

De opbrengsten van de noodwoningen daalden met 16 % naar 
51.352 euro (2011: 61.137 euro). Nadat de noodwoningen een veel 
intenser gebruik kenden in 2011 in vergelijking met 2010, is dit in 
2012 opnieuw lichtjes teruggevallen. 

De totaalopbrengst van alle verhuringen en verpachtingen (SVK, De 
Baai, noodwoningen, seniorenflats) bedroeg 1.287.130 euro (2011: 
1.282.664 euro).
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1. energie- en waterSchulden

Wie energie en waterschulden heeft, kan bij het OCMW aankloppen. 
Het OCMW neemt die schulden dan voor zijn rekening. De aanvrager 
moet een verbintenis ondertekenen, waarin hij er zich toe verbindt om 
toekomstige energie en waterfacturen tijdig te betalen en actieve, des
noods langdurige, begeleiding van de Energiecel te aanvaarden. 
De middelen hiervoor worden vrijgemaakt door het Sociaal Fonds voor 
Gas en Elektriciteit.

  eneRgieScHulden Ten lASTe
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In vergelijking met vorig jaar zien we een lichte stijging van het aantal dossiers 
met gas- en elektriciteitsschulden, van 122 naar 130. Maar de bedragen die daar-
tegenover stonden, daalden wel. Dat betekent dus dat één dossier in 2012 ge-
middeld een kleinere energieschuld vertegenwoordigde dan in 2011 (1.022 euro 
tegenover 1.133 euro). Een bewijs dat de Energiecel de energie-armoede in een 
vroeger stadium aanpakt.

Energie en duurzaamheid

OCMW’s hebben de wettelijke taak om de meest hulpbehoevenden op het gebied van energielevering te begeleiden 
en financieel te steunen. De Energiecel van OCMW Gent investeert vooral in preventieve maatregelen om cliënten 
uit de schulden te houden en in intensieve begeleiding van cliënten die al schulden hebben. De financiële steun die 
verleend wordt, is nooit vrijblijvend. De cliënt moet zelf een aantal inspanningen leveren.
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Het aantal tussenkomsten voor water steeg licht, van 27 naar 32. Maar de schuld 
die deze dossiers vertegenwoordigden, daalde met meer dan de helft. Per dossier 
spraken we in 2012 over een gemiddelde schuld van 631 euro, tegenover 1.542 
euro in 2011. Dat is te verklaren door de preventieve aanpak van de Energiecel 
en doordat de Lokale Adviescommissie Water meer en meer gebruikt wordt om 
waterschulden aan te pakken.

budgetmeter

Het aantal gezinnen, bij wie Eandis een budgetmeter plaatst, steeg in 
2012 opnieuw. Eind 2012 waren er in Gent 3.312 budgetmeters geplaatst, 
of een stijging met ruim 23%. Voor water bestaan er geen budgetmeters.
Voor deze mensen is het vaak moeilijk om in de wintermaanden vol
doende opladingen te verrichten.
Zij komen in aanmerking voor 2 maatregelen, zodat ze niet zonder elek
triciteit en verwarming vallen.

 De Vlaamse regering verleent sinds december 2010 tijdens de 
winter maanden een premie voor een minimale levering van de 
budgetmeter aardgas. Deze tussenkomst gebeurt via de Energiecel.

 Voor de hele winterperiode van 2012 (1 januari – 15 maart plus de 
maand december) ontvingen 796 gezinnen een premie. Deze pre
mie schommelt tussen 58 en 152 euro per maand.

 Het totaalbedrag voor deze tussenkomst kwam in 2012 neer op 
155.310 euro. Hiervan neemt netbeheerder Eandis 70 % voor zijn 
rekening. 

 Een tweede, interne, maatregel bestaat erin dat de cliënt maande
lijks zijn budgetmeter aardgas herlaadt. Dus ook in de zomer, zodat 
hij spaart voor de komende winter. Als hij die verbintenis nakomt, 
laadt het OCMW gedurende 12 maanden 50 euro per maand op 
zijn budgetmeterkaart van aardgas. Deze tussenkomst van 600 
euro was in 2012 goed voor een totaalbedrag van 5.200 euro.

 In 2011 was dat nog 10.850 euro. De daling is te verklaren door het 
stijgende succes van de Vlaamse maatregel.

lokale adviescommissie

Iedereen heeft recht op een minimale levering van water, gas en elektri
citeit voor huishoudelijk gebruik. In elke Vlaamse gemeente is er daarom 
een Lokale Adviescommissie (LAC) opgericht, waarin afgevaardigden 
van het OCMW en de verschillende energieleveranciers zitting hebben. 
Afsluiting is alleen nog mogelijk als de LAC dit positief heeft geadviseerd.

Het OCMW verdedigt in de LAC de belangen van de cliënt. Als de energie
leverancier de minimale levering wil stoppen, voert een maatschappelijk 
werker van het OCMW een sociaal en financieel onderzoek uit. Alleen 
als de cliënt niet wil betalen en geen enkele hulp aanvaardt, wordt alle 
energie afgesloten (behalve in de wintermaanden).

 In 2012 sloot Eandis 177 keer af (179 keer in 2011).
 In 2012 sloot TMVW 56 mensen af van water (tegenover 66 afslui

tingen in 2011).
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Dankzij huisbezoeken en doorgedreven sociaal onderzoek slaagde de Energiecel 
erin om de helft van de dossiers op te lossen (bv. via een voorstel tot afbetaling) 
vóór de LAC Eandis. Bij de LAC TMVW lag dat percentage zelfs op 65 %.

tussenkomst bij stookolie- en brandstofkosten

Huishoudens met een verhoogd recht op ziekteverzekering, huishou
dens met een laag inkomen en personen met een formele schuldenlast, 
komen in aanmerking voor een federale stookoliepremie. Kandidaten 
moeten deze verwarmingstoelage aanvragen bij het OCMW in hun ge
meente. Twee maatschappelijk werkers en een administratief bediende 
van de Energiecel houden hiervoor vaste zitdagen in de welzijnsbureaus, 
buurt en dienstencentra in heel Gent.

 De Energiecel ontving in 2011 1.304 aanvragen voor een stookolie
premie, verspreid over 590 gezinnen. Tegenover 2011 is dat een 
stijging met 6 %.

 1.221 personen kregen effectief een premie, voor een totaal bedrag 
van 96.838 euro (2011: 93.822 euro).

OCMW Gent kwam in 2012 ook tussen in de brandstofkosten. Opnieuw 
hangt de financiële hulp samen met een verbintenis. Het OCMW neemt 
de betaling van 1.000 liter brandstof alleen op zich, als de cliënt belooft 
om de voorafbetalingen voor een volgende levering maandelijks correct 
uit te voeren. Leeft hij die afspraak niet na, dan moet hij het overgeno
men bedrag terugbetalen aan de Energiecel.

 Zes cliënten ontvingen een tussenkomst voor 1.000 liter brandstof 
(2011: 7 cliënten). Samen met de lopende dossiers uit 20082012 
verrichten momenteel 17 personen voorafbetalingen.

2. Samen duurzaam

Samen met de stedelijke vzw ReGent spoort het OCMW de Gentenaars 
aan om rationeel om te springen met energie en water, zonder aan com
fort in te boeten. 

Dat gebeurt onder meer via energiescans in woningen. En dan met name 
bij kansarmen en senioren, omdat zij vaak in onaangepaste huizen wonen.
Na de scan ontvangen de mensen een brief met tips, suggesties en uitleg 
over hoe ze in hun woning energie kunnen besparen. Cliënten die op 
basis van deze brief een energiezuinige maatregel willen laten uitvoeren, 
kunnen hiervoor een financiële tussenkomst van maximaal 500 euro aan
vragen bij het OCMW.

 In 2012 voerde vzw ReGent, op vraag van OCMW Gent, een gratis 
energiescan uit bij 541 gezinnen. Een stijging met 25 % tegenover 
2011 (432 scans).

 455 mensen kregen nadien een tussenkomst voor een energie
besparende maatregel (397 in 2011).

 36 gezinnen verkregen via vzw ReGent een goedkope lening om 
energiebesparende werkzaamheden in hun woning te financieren 
(34 in 2011).
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energie

Energie- en waterschulden

 OCMW Gent nam de energieschulden van 130 cliënten (2011: 122) voor 

zijn rekening, voor een totaal bedrag 132.945 euro (2011: 138.178 euro).

 Van 32 cliënten (27 in 2011) nam het OCMW de achterstallige water-

schulden op zich, voor een totaal bedrag van 20.200 euro (2011: 41.625 

euro).

Lokale Adviescommissie (LAC)

 Om een afsluiting van water- en energietoevoer te voorkomen, bracht 

de Energiecel 1.297 huisbezoeken (2011: 1.236) en ontving ze 3.049 

 cliënten op zitdag (2011: 2.045).

 2.369 dossiers werden doorverwezen naar de LAC Eandis (2011: 2.455). 

De Energiecel slaagde erin om de helft van de dossiers op te lossen vóór 

ze effectief op het LAC behandeld werden. In 2010 was dit nog maar in 

een kwart van de dossiers het geval.

 In 2012 sloot Eandis 177 keer af (2011: 179).

 De LAC TMVW behandelde 604 dossiers van wanbetalers.

 56 mensen werden in 2012 afgesloten van water (2011: 66)

Budgetmeter

 Voor de hele winterperiode van 2012 ontvingen 796 gezinnen (2011: 

754) een premie van de Vlaamse overheid voor een minimale levering 

van de budgetmeter aardgas. Het totaal opgeladen bedrag klokte af op 

155.310 euro (2011: 30.498 euro).

Tussenkomst in stookolie- en brandstofkosten

 De Energiecel ontving 1.304 aanvragen voor de federale stookolie-

premie (2011: 1.240).

 1.221 personen kregen effectief een premie (2011: 1.147), voor een 

 totaal bedrag van 96.838 euro (2011: 93.832 euro).

 6 nieuwe cliënten ontvingen een tussenkomst voor 1.000 liter brandstof 

(2011: 7 cliënten).

 Samen met de lopende dossiers van 2008-2012 verrichtten eind 2012 

17 personen voorafbetalingen voor een volgende levering, wat even 

veel is als in 2011.

duurzaamheid

 Vzw ReGent voerde bij 541 gezinnen een energiescan uit (2011: 432).

 455 mensen kregen na de scan een tussenkomst voor energiebespa-

rende maatregel (2011: 397).

 36 cliënten verkregen via vzw ReGent een goedkope lening voor 

energie besparende ingrepen in hun woning (2011: 34).

 Het OCMW kocht in 2012 voor 90 % koffie uit eerlijke handel voor alle 

OCMW-diensten. In de lokale dienstencentra is 69 % van alle dranken 

(wijn, fruitsap) fair trade.

 Alle aangekochte papierwaren en omslagen zijn 100 % milieuvrien-

delijk.



67

EnErgiE En duurzaamhEid

energie en duurzaamheid in cijFerS

wat kost het?

De steun voor de energiekosten (meestal gas en elektriciteit) is fors 
gestegen, van 859.000 euro in 2011 naar 1.154.000 euro in 2012. De 
verklaring hiervoor ligt bij een herziening van de steun die toege-
kend wordt in het kader van wonen. Daarbij werd beslist om deze 
steun gerichter te verlenen. Met minder aandacht voor algemene 
hulpverlening zoals het ten laste nemen van huur, maar voor meer 
specifieke maatregelen, vooral op vlak van energie. Dit heeft ertoe 
geleid dat de steun huur in vergelijking met 2011 teruggevallen is, 
maar dat energietussenkomsten zoals voor gas gestegen zijn.





69

Psychologische hulP

En die rol wint almaar aan belang. Maatschappelijk werkers verwijzen 
meer mensen door in het kader van activering. In 2012 gaf de Psycho
logische dienst in 212 dossiers (25 %) een advies over de werkbekwaam
heid van cliënten, die psychische problemen aangaven als belemmering 
om te werken.

1. klemtoon oP activering

 AAnTAl BeHAndelde cliËnTen in 2012

In 2012 volgde de Psychologische dienst 853 dossiers actief op. Een bevestiging 
van de stijgende tendens in de jongste jaren. De dienst voerde 1.714 gesprekken 
(2011: 1.552 gesprekken) van minstens één uur.

Bij 82 % van de begeleidingen was activering (samen zoeken naar mo
gelijkheden op vlak van hobby, werk, opleiding,…) een thema. Drie jaar 
geleden was dit maar in de helft van de dossiers het geval. De idee daar
achter is dat wie iets om handen heeft, zich beter in zijn vel voelt, aan 
zelfvertrouwen wint en een hoger zelfbeeld krijgt.
Daarnaast is het noodzakelijk om te werken aan belemmerende psy
chische problemen, zoals depressie, psychose, partner en opvoedings
problemen, misbruik, verslaving,…
De psychologen plaatsen elke cliënt op een trap van de activerings ladder 
en schatten in welke trap de cliënt kan bereiken na begeleiding.

  VeRdeling VAn cliËnTen OP AcTiVeRingSlAddeR

Huidige situatie op  
activeringsladder

meest haalbare trap op de 
activeringsladder

2011 2012 2011 2012

Zorg- en hulpverlening 54% 58% 18% 20%

Sociale activering 21% 19% 30% 29%

Arbeidsactivering 13% 11% 17% 20%

Reguliere arbeid 12% 12% 35% 31%

Psychologische hulp

Cliënten die bij het OCMW aankloppen, hebben vaak onderliggende psychische problemen. Of ze kampen met 
een verslavingsproblematiek. Een grote groep bevindt zich ook in een negatieve spiraal van generatiearmoede. 
Dit maakt dat zij hun problemen niet zelfstandig kunnen overwinnen en hulpverlening op maat nodig hebben. De 
Psychologische dienst werkt dan ook mee aan het proces van sociale activering en speelt een belangrijke rol vóór, 
tijdens en na de activering van cliënten naar werk.
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Concreet zegt deze tabel dat 58 % van de cliënten zich nu in de zorg- en hulpver-
lening bevindt, maar dat we na behandeling dit cijfer kunnen terugbrengen tot 
20 %. Verder leert deze tabel ons dat maar 31 % van onze cliënten tot reguliere 
arbeid kan komen. 

Activering is tegelijk een belangrijke factor in de bestrijding van kinder 
en generatiearmoede.

2. aanPakken van kinder- en generatiearmoede

Naast activering is de bestrijding van kinder en generatiearmoede een 
rode draad in de hulpverlening van de Psychologische dienst.

 Ouders en kinderen kunnen instappen in een groepstherapie, die 
via opvoedingstraining hun weerbaarheid versterkt.

 Cliënten met kinderen van 2 jaar kregen in 2012 een uitnodiging 
om hun kind via het onlineinschrijvingssysteem in te schrijven in 
een school. Dat leverde 30 inschrijvingen op, wat volgens partners 
in het werkveld een goed cijfer is.

 In 2012 volgde de Psychologische dienst 76 cliënten met een tolk 
op. Daarbij richtte hij zich specifiek op kinderen van anderstaligen, 
omdat de generatiearmoede net aan deze doelgroep nog meer 
kansen ontneemt voor hun ontplooiing.

 In 2012 sloot OCMW Gent een overeenkomst af met de vzw Katrol, 
die kinderen begeleidt bij het uitvoeren van huistaken.

 In de strijd tegen spijbelen maakte de Psychologische dienst in 
2012 een intern stappenplan op. Met extra aandacht voor het:
 opsporen van de oorzaken van het spijbelen;
 het bieden van praktische hulp (oplossen vervoersproblemen, 

huishoudelijke ondersteuning,…);
 het informeren van ouders hoe ze met hun kinderen moeten 

omgaan.

3. laagdremPelige hulP

In 30 % van de gevallen behaalde de Psychologische dienst de doelstel
lingen van de therapie. Een zeer mooi resultaat, temeer omdat het om 
een moeilijk bereikbare doelgroep gaat.

De dienst levert dan ook grote inspanningen om zo laagdrempelig mo
gelijk te werken en zet maximaal in op rechtstreekse communicatie met 
de doelgroep.

De psychologen houden wekelijks zitdagen in de welzijnsbureaus en 
hun antennes. Indien nodig gaan ze op huisbezoek bij de cliënt. In ruim 
de helft van de gevallen werken ze ook samen met externe diensten 
(huisartsen, justitie, psychiaters, wijkgezondheidscentra).

4. geSPecialiSeerde hulP

Sinds 2008 zijn Integrale Gezinsbegeleiding, het project Perspectief en de 
Jongerenwerking ondergebracht in drie Methodische Cellen. De cellen 
bundelen gespecialiseerde hulpverlening voor respectievelijk multipro
bleemgezinnen, (ex) drugsverslaafden en randgroepjongeren. De maat
schappelijk werkers opereren vanuit de acht OCMWwelzijnsbureaus, 
dicht bij de cliënten dus, maar worden centraal aangestuurd en onder
steund door de Psychologische dienst. 

Het grote voordeel van deze werkwijze is dat de cliënten te maken krijgen 
met hulpverleners die inhoudelijk gespecialiseerd zijn in hun specifieke pro
blematiek en meer tijd en ruimte krijgen voor een intensieve begeleiding.

integrale gezinsbegeleiding

Integrale Gezinsbegeleiding (IG) richt zich tot gezinnen met problemen 
op verschillende levensdomeinen (gezondheid, financiën, huisves
ting,…) en daardoor nood hebben aan opvoedingsondersteuning in de 
brede zin van het woord.
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Psychologische hulP

De cel bestaat uit 7 maatschappelijk werkers en een halftijdse inter
cultureel medewerker. Belangrijke externe partners zijn scholen,  medisch 
 pedagogische instituten, de comités bijzondere jeugdzorg en Kind & 
 Gezin.

 In 2012 begeleidde IG 127 gezinnen (2011: 122, 2010: 118, 2009: 
98).

 In driekwart van de gezinnen boden we op vraag van de ouders 
opvoedingsondersteuning.

jongerenwerking

Het doelpubliek van de Jongerenwerking (JOW) zijn 18 tot 25jarigen 
die woononstabiel zijn of in het recente verleden onder een maatregel 
van bijzondere jeugdbijstand vielen.

De cel bestaat uit 5 maatschappelijk werkers, die vanuit de welzijns
bureaus Gent Noord en Gent Zuid werken. Zij kregen in 2012 extra 
ondersteuning van twee collega’s. Daarnaast volgen twee trajectbege
leiders de jongeren op. Zij leggen de link met het Opleidings en Tewerk
stellingscentrum (OTC) en de Emancipatorische Werking (met name het 
project Extra Time), want professionele en sociale activering is een be
langrijk thema voor deze jongeren.

 In 2012 behandelde JOW 334 dossiers (2011: 314, 2010: 264). Deze 
stijging was te verwachten, gelet op de toename van het aantal 
dossiers binnen bijzondere jeugdzorg.

 160 dossiers (48 %) werden doorgestuurd naar het OTC. 25 jonge
ren (7,5 %) volgden (tijdelijk) het project Extra Time.

 13 % van de jongeren heeft zelf al kinderen. Slechts 57 % van deze 
kinderen woont bij hen. Deze cijfers zijn verontrustend. In het kader 
van kinderarmoede wil JOW deze vicieuze cirkel van plaatsingen 
doorbreken, door stil te staan bij thema’s als anticonceptie, zwan
gerschap, hulpverlening bij pasgeborenen, …

Perspectief

Perspectief wil (ex)drugsverslaafden in de samenleving (re)integreren via 
een traject naar werk. Het project vertrekt hiervoor vanuit een persoon
lijke begeleiding, in overleg met de cliënt en aangepast aan diens tempo. 
Perspectief werkt structureel samen met de vzw Sociale Werkplaats De 
Sleutel, die gespecialiseerd is in drugshulpverlening.

In de cel Perspectief werken 15 maatschappelijk werkers, onder wie 4 
trajectbegeleiders van het Opleidings en Tewerkstellingscentrum (OTC).

 In 2012 volgde Perspectief 117 actieve dossiers op (2011: 121), 
waarvan er 34 afgerond raakten.

 Er gebeurden 46 nieuwe aanmeldingen. 30 cliënten werden effec
tief in begeleiding genomen.

 PeRSPecTieF – AcTiVeRinSgTRAJecT VAn cliËnTen 
 meT een (ex-) dRugSPROBleem
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Perspectief zet vooral in de op de langdurige activering van zijn cliënten. Verge-
leken met de situatie vóór 2010 is er een sterke toename in de trappen ‘Arbeids-
activering’ en ‘Reguliere arbeid’.
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PSychologiSche hulP in cijFerS

Psychologische hulp

Profiel cliënten

 De psychologen voerden 1.714 gesprekken van minstens één uur (2011: 

1.552). 1.247 gesprekken (of 42 %) gingen niet door omdat de cliënten 

niet kwamen opdagen. Dat cijfer is vergelijkbaar met vorig jaar.

 De psychologen gingen 75 keer op huisbezoek bij cliënten die niet op 

eigen kracht tot in de dienst geraakten.

 De psychologen behandelden in totaal 853 dossiers (2011: 813).

 In deze groep was er een instroom van 366 nieuwe cliënten (of 43 %).

 De verhouding man – vrouw bedroeg respectievelijk 374 (44 %) en 479 

(56 %). In 2010 maakten de mannen (met 59 %) nog de meerderheid uit.

 Kinderen en jongeren tot 25 jaar maakten 21 % uit van het totaal aantal 

begeleide cliënten.

 321 cliënten (of 38 %) hadden een andere etnisch-culturele achter-

grond. In 2011 bedroeg hun aandeel 35 %, in 2010 28,5 %.

Hulpvragen

 Bij 82 % van de begeleidingen in 2012 was activering een thema. Drie 

jaar geleden was dat maar in de helft van de dossiers het geval.

 Daarnaast werkten de psychologen rond thema’s als sociale vaardig-

heden (41 %), zelfbeeld (64,5 %), relatieproblemen (45 %) en psycho-

educatie (55,5 %).

 12 % van de cliënten, die langskomen bij de Psychologische dienst, is 

aan het werk. Na psychologische hulp is dat 31 %.

 58 % van de cliënten bevindt zich in de zorg- en hulpverlening. Na be-

handeling is dat nog maar 20 %.

 Bij 54 % van de cliënten werkt de Psychologische dienst samen met 

 externe partners (2011: 43 %).

 Bij 30 % van de cliënten werden de doelstellingen van de therapie 

 behaald. In 2009 was dat nog maar 23 %.

Psychologische ondersteuning (methodische cellen)

De psychologen stuurden de drie Methodische Cellen aan: Integrale 
Gezinsbegeleiding, Perspectief en de Jongerenwerking

Integrale Gezingsbegeleiding (IG)

 IG begeleidde 127 gezinnen (2011: 122). Er kwamen 24 nieuwe dossiers 

bij, 21 werden er afgesloten.

 Op vraag van de ouders werd vooral opvoedingsondersteuning gebon-

den (75 %).

 Verder bood IG hulp aan ouders met psychische (52 %) en verslavings-

problemen (20 %), ondersteunde de cel mentaal zwakke ouders (20 %), 

waakte ze over de veiligheid van kinderen (44 %) en werkte ze met ge-

zinnen met kinderen tussen 0 en 3 jaar (28 %). 

 Het aantal bureaugesprekken daalde licht, wat gecompenseerd werd 

door een stijging van het aantal huisbezoeken en telefonische contac-

ten.

Jongerenwerking (JOW)

 In 2012 behandelde JOW 334 dossiers (2011: 314).

 160 dossiers werden doorverwezen naar het OTC. 25 jongeren volgden 

het project Extra Time van de Emancipatorische Werking.

 67 % van de jongeren heeft nood aan budgetbegeleiding of –beheer. 

13 jongeren zitten in collectieve schuldbemiddeling, voor 13 anderen is 

een maatregel van voorlopige bewindvoering van kracht.

 20 % van de jongeren is dakloos.

 In 40 % van de dossiers is er sprake van psychische of psychiatrische 

problemen.

 21 % van de jongeren studeert nog. De meesten (62 %) proberen hun 

secundair onderwijs af te maken, de overige 38 % volgt hoger onder-

wijs. JOW stimuleert dit want maar 28 % van de jongeren behaalde een 

getuigschrift.
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PSychologiSche hulP in cijFerS

 Hun zwakke positie op de arbeidsmarkt wordt nog verder ondermijnd 

door een gerechtelijk verleden. 22 % van de jongeren werd vroeger 

door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. 14 % wordt 

momenteel opgevolgd door justitie.

 Bovendien is 33 % van de jongeren drugsverslaafd. In de helft van de 

gevallen gaat het om softdrugsgebruik, dat vaak al op 12-, 13-jarige 

leeftijd startte.

 Niettemin is 29 % van de jongeren aan het werk.

Perspectief

 In 2012 behandelde Perspectief 117 actieve dossiers (2011: 121).

 34 dossiers werden in de loop van het jaar afgesloten.

 Van de 83 actieve begeleidingen die er op 31 december 2012 nog 

 liepen, zat 95% in een activeringstraject.

 De overige 5 % zijn zorgwekkende zorgmijders, voor wie het OCMW 

vaak de enige link is met de hulpverlening.

 In 2012 gebeurden 46 nieuwe aanmeldingen. 30 cliënten werden effec-

tief in begeleiding genomen. 9 cliënten werden doorverwezen naar een 

gepaste hulpverlening. De resterende 7 zitten nog in een aanloopfase 

naar Perspectief.
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Vrije tijd

1. de Pagadder

De Pagadder is de vakantiewerking van OCMW Gent en organiseert op
vang voor kinderen van 3 tot 15 jaar tijdens de schoolvakanties. 

De Pagadder is er in de eerste plaats voor de kinderen van ouders die in 
hulpverlening zijn bij het OCMW. Deze mensen vinden vaak de weg niet 
naar het bestaande jeugdwerk. Voor hen biedt De Pagadder een alterna
tief. In die zin is De Pagadder een belangrijke schakel in de strijd van het 
OCMW tegen kinderarmoede.

De Pagadder heeft aandacht voor het individuele kind en zijn specifie
ke noden. Dat is ook nodig. In 2012 had 1 op de 3 kinderen uit cliënt
gezinnen gedrags, ontwikkelings en emotionele problemen. Kinderen 
worden gestimuleerd om door te groeien als animator bij De Pagadder 
(in 2012 kwamen 23 van de 44 animatoren uit de OCMWdoelgroep) en 
 (hoger) onderwijs te volgen. Zo kunnen ze de vicieuze cirkel van armoe
de doorbreken. Daarnaast geeft De Pagadder opvoedingsondersteuning 
aan de ouders.

In 2012 startte de Vakantiewerking met een taalbeleid. Iedere week plan
den de animatoren taalstimulerende activiteiten voor anderstalige kin
deren.

Daarnaast zijn ook de kinderen van personeelsleden van OCMW Gent en 
het AZ Jan Palfijn welkom op de activiteiten van De Pagadder.

 In 2012 kwamen gemiddeld 49 kinderen per dag naar de vakantie
opvang. In 2011 waren dat er nog 60. Die schommeling is te verkla
ren omdat er in 2011 op meer dagen bussen reden om de kinderen 
op te halen. Ruim de helft van de kinderen vermeldt bij de inschrij
ving het busvervoer van de Vakantiewerking nodig te hebben.

2. Financiële onderSteuning

OCMWcliënten en hun gezinsleden kunnen een financiële ondersteu
ning krijgen voor activiteiten die de socioculturele participatie verster
ken.

 In 2012 verleende OCMW Gent aan 1.105 cliënten (2011: 1.198) 
een financiële tegemoetkoming in het lidgeld van een culturele 
of sportvereniging, het inschrijvingsgeld voor een jeugdbeweging, 
een kunstacademie, een pc of andere vrijetijdscursus, het toe
gangsgeld voor een toneel of filmvoorstelling, …

Vrije tijd

OCMW Gent wil de drempel naar cultuur en vrije tijd verlagen voor gezinnen die het minder breed hebben. Dat werkt 
aan twee kanten. Cultuur verzet de zinnen, maar draagt ook bij tot persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke 
participatie.
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OCMW Gent fungeerde ook in 2011 als centraal aanspreekpunt voor het 
Steunpunt Vakantieparticipatie van Toerisme Vlaanderen. Via dat initiatief 
kunnen mensen met een laag inkomen tegen een sociaal tarief daguit
stappen en meerdaagse vakanties reserveren.

 In 2012 reserveerden 160 cliënten (152 in 2011) een daguitstap via 
het Steunpunt. 20 cliënten (17 in 2011) boekten een meerdaagse 
vakantie. 5 cliënten namen deel aan een georganiseerde vakantie 
(0 in het verleden).

3. gentS netwerk vrijetijdSParticiPatie

Stad Gent en OCMW Gent richtten samen met armoedeverenigingen het 
Gents Netwerk Vrijetijdsparticipatie op. Binnen dit netwerk werd het ‘ste
delijk regelement 80/20’ uitgewerkt. Dat houdt in dat sociale  organisaties, 
die zich richten op mensen in armoede, 80 procent van de gemaakte kos
ten voor deelname aan cultuur, sport of jeugdwerk terugbetaald krijgen.

Het Netwerk Vrijetijdsparticipatie koopt ook tickets aan bij organisaties, 
die daarna voor 1 euro via OCMW Gent en erkende Gentse armoedever
enigingen verdeeld worden onder mensen met een laag inkomen.

 Het Netwerk Vrijetijdsparticipatie kocht in 2012 3.875 tickets aan, 
die via OCMW Gent tegen 1 euro onder de cliënten werden ver
deeld.

 In 2012 betaalde Netwerk Vrijetijdsparticipatie aan 37 organisaties 
80 procent van de kosten terug voor projecten en activiteiten, die 
de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede verhogen. Hier
mee was een totaal bedrag van ruim 102.000 euro gemoeid.

4. cultuur voor 1 euro

Verschillende socioculturele organisaties bieden OCMW Gent gratis 
 tickets aan voor voorstellingen of evenementen. Daarnaast koopt het 
Netwerk Vrijetijdsparticiaptie ook zelf tickets aan van culturele organisa
ties.

De dienst Communicatie beheert dit aanbod en maakt het via folders, 
brochures of mailings bekend aan OCMWcliënten, die zich inschreven 
in de evenementendatabase. Wie geïnteresseerd is, kan een ticket kopen 
voor de symbolische prijs van 1 euro.

Het dichten van de digitale kloof is ook een 
kerntaak van OCMW Gent.
Voor veel mensen is het de normaalste zaak 
van de wereld om een computer in huis te 
hebben. Maar in veel kansarme gezinnen 
is dat niet het geval. De kinderen van die 
gezinnen dreigen uitgesloten te worden 
van de informatiemaatschappij.

Samen met Digipolis, Stad Gent, vzw 
Oikonde/Ateljee en Telenet Foundation 
lanceerde OCMW Gent het proefproject 
‘Recup pc’s’. 17 kansarme gezinnen kregen 
een goedgekeurde tweedehandscomputer 
cadeau, gratis internet gedurende één jaar 
en opleiding en ondersteuning om met de 
computer om te gaan.

Het project toonde aan dat voor gezinnen 
met kinderen een computer en internet 
onmisbaar zijn (bv. voor het maken van 
huiswerk).
Het project loont zeker de moeite om op 
permanente basis voortgezet te worden. 
Het OCMW en zijn partners onderzoeken 
nu hoe dat kan. 

  Project ‘recuP Pc’S’  
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Sinds 2010 wordt het aanbod ook bekendgemaakt via sms. Dit gebeurt in 
twee gevallen: bij een lastminuteaanbod als we de cliënt niet meer per 
brief of mail kunnen bereiken én als de ticketverkoop niet vlot verloopt.

 In 2012 waren er 11.451 1 eurotickets beschikbaar. Dat is liefst 105 % 
meer dan in 2011 (5.585). Dit is het hoogste aantal dat de dienst Com
municatie ooit beheerd heeft. De verklaring ligt bij de grote aankopen 
door het Netwerk Vrijetijdsparticipatie en de dienst Cultuurparticipa
tie van de Stad Gent.

 Van de aangeboden tickets zijn er 9.991 effectief verkocht. Wat ge
lijkstaat met een verkooppercentage van ruim 87 %. Toppers in 2012 
 waren de Winterdroom, de TRACKtentoonstelling en de musical 
 Fiddler on the Roof in de Capitole.

 In 2012 verstuurde Communicatie 3.516 sms’jes voor vijf evenemen
ten.
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vrije tijd in cijFerS

ocmw vakantiewerking

 De kinderen van cliënten en personeelsleden konden in 2012 59 dagen 

terecht bij de Vakantiewerking (2011: 58).

 In 2012 bedroeg het totale aantal aanwezigen 2.913 (2011: 3.416), of 

een gemiddelde van 49 kinderen per dag (2011: 60).

 234 kinderen (2010: 222) uit 103 gezinnen (2011: 120) schreven zich in 

2012 in voor de Vakantiewerking. Van die groep kwamen 185 kinderen 

(of 79 %) effectief minstens 1 dag naar de werking.

 80 % van de ouders van het aantal ingeschreven kinderen had een 

 actief dossier bij het OCMW.

 61 kinderen gingen tijdens de zomervakantie mee op kamp naar Moer-

kensheide in De Pinte.

Financiële tussenkomsten voor vrije tijd

 OCMW Gent verleende aan 1.105 cliënten (2011: 1.198) een financiële 

tegemoetkoming voor een deelname aan een socioculturele activiteit 

(sport, jeugdbeweging, toneel, cursus,…).

 160 cliënten reserveerden via het Steunpunt Vakantieparticipatie een 

daguitstap, 20 cliënten boekten een meerdaagse vakantie.

 In de database voor één-euro-evenementen waren op 31 december 

2012 1.502 cliënten ingeschreven (2011: 1.535). De top drie van voor-

keuren bleef ongewijzigd: film, theater en musical, muziekconcerten.

 OCMW Gent ontving van verschillende organisaties in totaal 11.451 

één-euro-tickets (2011: 5.585).

 Daarvan werden er effectief 9.991 verkocht, wat gelijk staat met een 

verkooppercentage van ruim 87 procent.

wat kost het?

In 2012 was het communiceren over één-euro-acties goed voor 
10.725 euro aan extern gefactureerde kosten (postklaar maken en 
portkosten).

In 2011 kregen 1.105 cliënten een financiële tegemoetkoming om 
aan een sociaal-culturele activiteit te kunnen deelnemen. In totaal 
maakte het OCMW daarvoor 241.279 euro vrij.



Interne werking
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Bestuur en Beleid

Geert Versnick Open Vld Voorzitter tot 3 december,  
daarna gewoon raadslid

Erwin Lampaert sp.a Lid
Ondervoorzitter Vast Bureau
Voorzitter vanaf 3 december tot 
einde legislatuur

Chantal Sysmans CD&V Lid

Anna Inghelram Vlaams Belang Lid

Anne Bottequin Open Vld Lid

Dirk Holemans Groen Lid

Ingrid Vandaele sp.a Lid

Christian Bauwens Vlaams Belang Lid

Jurgen Bockstaele sp.a Lid

Cédric Verschooten Open Vld Lid

Aline Maes sp.a Lid

Jeroen Lemaitre NV-A Lid

Pascal Verbeke sp.a Lid

Evita Willaert Groen Lid

Nicolas Vanden Eynden Open Vld Lid

Nicolas Vanden Eynden nam vanaf april 2012 in de Open Vldfractie van 
de Raad de plaats in van Frank Wijnakker.

Geert Versnick legde op 3 december de eed af als gedeputeerde van de 
Provincie OostVlaanderen. Een ambt dat onverenigbaar is met het voor
zitterschap van het OCMW. Ondervoorzitter Erwin Lampaert volgde hem 
op tot het einde van de legislatuur.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn kiest uit zijn midden vijf leden, die 
samen het Vast Bureau vormen. Het Vast Bureau komt wekelijks samen, 
handelt zaken van dagelijks bestuur af en adviseert de OCMWRaad.

Daarnaast richtte de OCMWRaad enkele Bijzondere Comités op, die be
last zijn met welomschreven bevoegdheden:

 Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst;
 Bijzonder Comité voor campus Het Heiveld;
 Bijzonder Comité voor campus De Vijvers;
 Bijzonder Comité voor Campus Zonnebloem;
 Bijzonder Comité voor Campus De Liberteyt;
 Bijzonder Comité Ouderenzorg;
 Bijzonder Comité Patrimonium en Bouwprojecten;
 Bijzonder Comité Woonbeleid

Bestuur en beleid

Het OCMW van Gent wordt bestuurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, die bestaat uit 15 raadsleden. Zij 
zijn verkozen door de gemeenteraad en vertegenwoordigen een politieke fractie. De Raad stippelt het OCMW-beleid 
uit en neemt alle grote beslissingen in verband met de werking. Aan het hoofd staat de voorzitter die de OCMW-Raad 
leidt. In 2012 kwam de OCMW-Raad 13 keer samen.
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Aan de achterzijde van het OCMW-
hoofdbestuur in Onderbergen, in de Sint- 
Martensstraat, is in 2012 de bouw gestart 
van een nieuw complex, waarin onder 
meer een nieuwe zaal voor de vergaderin-
gen van de OCMW-Raad komt.
De nieuwe raadszaal is nodig omdat met 
de introductie van e-Besluitvorming alle 
zittingen en de besluitvorming voortaan 
digitaal en geautomatiseerd verlopen. De 

nieuwbouw, waarin de raadszaal wordt 
ondergebracht, telt 4 bouwlagen en biedt 
ook onderdak aan bureaus voor de admi-
nistratieve diensten en aan een eetzaal 
voor het personeel van de campus Sint-
Martensstraat – Onderbergen.
Onder het gebouw is er een parkeergarage 
met 22 plaatsen aangelegd. Bovengronds 
komt er een overdekte, beveiligde fietsen-
stalling met 75 plaatsen.

nieuw centraal onthaal
Aansluitend bij de nieuwbouw, wordt ook 
het koetshuis gerenoveerd. Daar richt het 
OCMW een nieuw centraal onthaal voor 
de bezoekers in. De publiekstoegang tot 
het hoofdbestuur verhuist daardoor van 
Onderbergen naar de Sint-Martensstraat.
De werkzaamheden moeten in de loop van 
2013 klaar zijn.

  raadSleden krijgen nieuwe vergaderzaal  
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Het personeel

Dat vertaalt zich in een klantvriendelijk onthaal, dienstverlening op maat, 
deskundig advies, heldere communicatie, een correcte en gelijkwaardige 
behandeling en het vinden van snelle en tastbare oplossingen.

Daarom is het belangrijk te investeren in gedreven en professionele 
mede werkers, die hun werk graag én goed doen. Een goed uitgeba
lanceerd personeelsbeleid creëert een optimale werksfeer, versterkt de 
motivatie en het teamgevoel van de medewerkers en laat ruimte voor 
vorming en loopbaanbegeleiding. Werk en gezin worden zo kwaliteitsvol 
mogelijk gecombineerd, bv. via telewerk en schoolbelbanen.

1. het ocmw-PerSoneel in cijFerS

Eind 2012 waren er 1.964 personeelsleden in dienst bij OCMW Gent 
(2011: 1.963).

  OVeRZicHT PeRSOneelSBeZeTTing
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Als we rekening houden met halftijdse en deeltijdse tewerkstellingen, dan komen 
we tot een effectieve tewerkstelling van 1.736,8 voltijds tewerkgestelde equivalen-
ten (2011: 1.745,9).

Het Personeel

De OCMW-medewerkers vormen het fundament van onze organisatie. Zij dragen de vier kernwaarden uit, waarvoor 
OCMW Gent staat:   cliëntgerichtheid;
   kwaliteit;
   respect en rechtvaardigheid;
   transparantie.
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  OVeRZicHT PeRSOneel VOlgenS FuncTiegROeP in 2012

13% 12%

19% 4%

27%
23%

0%

2%

Deze grafiek houdt geen rekening met het artikel 60-personeel en vertrekt vanuit 
een totaal van 1.615 personeelsleden (statutair en contractueel). Bij het leidingge-
vend personeel is er een duidelijk overwicht van statutair personeel. 24 % van de 
statutairen behoort tot die categorie. Bij het contractueel personeel is dat maar 6 %.

  leeFTiJdSPyRAmide

Als we uitgaan van de theoretische pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar, kan 
binnen de 10 jaar ongeveer 14 % van het personeel met pensioen. Maar een min-
derheid (2,70 %) blijft werken na de leeftijd van 60 jaar. De andere leeftijdscatego-
rieën kennen een evenredige vertegenwoordiging.

2. oP zoek naar nieuw talent

Een grote organisatie als het OCMW heeft medewerkers met allerlei 
vaardigheden nodig, zoals maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, 
verzorgenden, ergotherapeuten, kinesisten, technici, stafmedewerkers, 
administratief personeel, enzovoort. De dienst Selectie streeft er elke keer 
opnieuw naar de juiste persoon voor de job te vinden.

 137 werknemers verlieten in 2012 het OCMW, 136 mensen kwa
men erbij (artikel 60werknemers niet meegerekend).

3. diverSiteit oP alle niveauS

Een modern Human Resourcesmanagement heeft oog voor diversiteit 
en gelijke kansen. OCMW Gent probeert altijd de juiste persoon voor de 
juiste job aan te werven, ongeacht leeftijd, handicap, huidskleur of religie.

diversiteit op de werkvloer

De diversiteit in de samenleving weerspiegelt zich ook in het OCMW
personeelsbestand. De jongste jaren steeg het aantal medewerkers van 
etnischculturele minderheden. In 2008 bedroeg hun aandeel in het 
 personeelsbestand maar 13 %. In 2012 was dat percentage tot 21 % 
 gestegen.
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Het personeel

diversiteit bij selectie

OCMW Gent stimuleert volgende groepen om zoveel mogelijk te sollici
teren voor een job bij onze organisatie: etnischculturele minderheden, 
50plussers, kortgeschoolden en personen met een arbeidshandicap.

 Het aantal kandidaten van buitenlandse origine dat in 2012 bij het 
OCMW solliciteerde, steeg licht van 18,5 naar 22 %.

 

 19 mensen met een arbeidshandicap solliciteerden in 2012 
bij OCMW Gent. In 2011 waren dat er maar 2 (of een stijging met  
850 %!). In 2012 waren er 6 personeelsleden (of 0,31 %) in dienst 
met een arbeidshandicap. Daarmee blijft het OCMW ver onder zijn 
vooropgestelde streefcijfer van 4,5 %.

 

  diVeRSiTeiT in 2012

Deze cijfers bevatten ook de artikel 60-werknemers. Het OCMW bepaalde tot nog toe alleen streefcijfers 
voor het percentage nieuwkomers en personen met een handicap.
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autochtonen
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In 2012 werkten maar 5 kandidaten van buitenlandse origine op A-niveau (1,22 %) terwijl 130 autochtone werknemers op A-niveau tewerkgesteld waren (8,37 %).  
64 % van de etnisch-culturele minderheden (of 264 personeelsleden) werkte op E-niveau, voor autochtone medewerkers is dat 13,3 %.
Een andere vaststelling is dat bijna twee derden van de kandidaten van buitenlandse origine (een kleine 64 %) met een artikel 60-contract is tewerkgesteld.  
Het aantal reguliere contracten (vastbenoemd, contractueel, vervanging, geco’s) is tussen 2011 en 2012 wel gestegen van 29 naar 36 %.
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Het personeel

het ocmw-PerSoneel in cijFerS

talent

 Het OCMW telde 1.964 personeelsleden in 2012 (2011: 1.963), van wie 

1.084 contractuelen, 531 vastbenoemden en 349 medewerkers met een 

artikel 60-contract.

 136 personeelsleden verlieten het OCMW, 137 mensen kwamen erbij 

(artikel 60-contracten niet meegerekend).

 In 2012 waren er 65 reguliere aanwervingsprocedures, inclusief interne 

vacatures. Van de 1.909 kandidaten werden er 423 geschikt bevonden, 

of iets meer dan een vijfde.

 Daarnaast gebeuren er aanwervingen via een verkorte procedure. Deze 

medewerkers kunnen maximaal 2 jaar in dienst blijven, tenzij ze intus-

sen slagen voor een aanwervingsprocedure. In 2012 werden er 63 selec-

tieprocedures opgestart. 154 (of 45 %) van de 344 kandidaten werden 

geschikt bevonden.

 68 % van de geschikte kandidaten was vrouwelijk, 32 % mannelijk.

 De meeste sollicitanten behoren tot de leeftijdsgroep van 25- tot 

35- jarigen (33%), maar de grootste groep van geschikte kandidaten is 

terug te vinden bij de 35- tot 45-jarigen (31 %).

diversiteit (afkomst – gender- leeftijd – handicap)

Op de werkvloer

 Nieuwkomers maken 20,93 % (2011: 20,43 %) uit van het OCMW- 

personeelsbestand.

 64 % van de etnisch-culturele minderheden zijn tewerkgesteld op 

 E-niveau, amper 1 procent op A-niveau.

 Meer dan 7 op 10 personeelsleden is een vrouw. Vrouwen maken 72 % 

van het personeelsbestand uit, tegenover 28 % mannen.

 Iets meer dan een kwart van de werknemers is ouder dan 50 jaar.

 Ongeveer 31 % is kortgeschoold.

 6 werknemers (of 0,31 %) hadden in 2012 een arbeidshandicap.

Sollicitanten

 22,28 % van alle sollicitanten behoorde tot een etnisch-culturele min-

derheid (2011: 18,5 %).

 32 % van alle sollicitanten was man (2011: 30 %).

 Bijna 9 % van alle sollicitanten was ouder dan 50 (2011: 7,5 %).

 19 personen met een arbeidshandicap solliciteerden in 2012 bij het 

OCMW (2011: 2).

wat kost het?

De personeelskosten bedroegen in 2012 87,4 miljoen euro (2011: 
84,7 miljoen euro). Dat is iets meer dan 50 procent van de totaal-
kosten, terwijl 32 procent (54,9 miljoen euro) ging naar steun zoals 
leefloon, levensminimum en tussenkomsten in energiekosten. Dit 
past binnen de visie van het OCMW om cliënten vooral op een struc-
turele manier te helpen. Financiële steun is een tijdelijke oplossing, 
een tussenstap naar zelfredzaamheid. Om de vele cliënten begelei-
ding op maat te kunnen aanbieden, is dan ook bekwaam personeel 
nodig. Het OCMW van Gent slaagt er wel in om relatief minder perso-
neel in te zetten dan de meeste andere grote OCMW’s. 
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1.  vorming en looPbaanbegeleiding – 
 PlaatS voor oPleiding en ambitie

OCMW Gent is een werkgever die veel aandacht besteedt aan de groei 
en ontwikkeling van zijn personeel. Dat is een investering die voor ieder
een opbrengt. Onze werknemers krijgen de kans om hun carrière zelf 
uit te stippelen en hun ambities te verwezenlijken. Het OCMW kan dan 
weer vertrouwen op goed opgeleid en bekwaam personeel. Een toffe 
werkplaats motiveert medewerkers en trekt nieuw talent aan. Zo blijft de 
kwaliteit van de dienstverlening in de toekomst verzekerd.

vorming – opgeleid en bekwaam personeel

De dienst Vorming focust zich vooral op interne vormingen, met les
gevers uit de eigen organisatie. Dit sluit beter aan bij de opleidings
behoeften die bij de eigen medewerkers leven. 

AAnTAl unieKe VORmingen in 2012
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In 2012 namen 1.399 medewerkers deel aan één of meerdere vormingen. 
Ten opzichte van het gemiddelde 2009-2011 is dat een lichte daling met 4 %.

Welzijn op de werkvloer

Onze werknemers zijn het gezicht van de organisatie. Zij zijn het die elke dag met raad en daad cliënten bijstaan. De 
reputatie die OCMW Gent bij de Gentenaars geniet, staat of valt met de kwaliteit van onze dienstverlening. Daarom 
draagt het OCMW het welzijn van zijn werknemers hoog in het vaandel. Want ontevreden personeel kan geen 
tevreden cliënten maken.
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Welzijn op de Werkvloer

In 2009 werd het project aanwezigheids-
beleid opgezet. Bedoeling was om op een 
positieve manier het (veel)verzuim binnen 
het OCMW tegen te gaan. In 2012 volgde 
een evaluatie van het project.

 Het verzuimpercentage (het aantal 
ziektedagen ten opzichte van het 

aantal te presteren dagen) daalde van 
6,07 % naar 5,86 %. Of anders gezegd: 
er werden ongeveer 1.000 werkdagen 
meer gepresteerd, wat gelijk staat aan 
vier voltijdse medewerkers.

 Vooral veelvuldige afwezigheden 
(drie of meer keer per jaar) namen 

sterk af. In 2009 was bijna een vijfde 
van de medewerkers minstens drie 
keer afwezig in één jaar. In 2012 was 
dat gezakt naar 10,9 %. Minder dan 
2 % van de medewerkers was 5 of 
meer keer afwezig.

  aanwezigheidSbeleid  
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 loopbaanbegeleiding – een nieuwe carrière binnen het ocmw

In OCMW Gent zijn er heel wat carrièrekansen voor het personeel. Mede
werkers met vragen over persoonlijke ontwikkeling en loopbaankeuze 
kunnen terecht bij de dienst Loopbaanbegeleiding. De dienst geeft des
kundig advies, organiseert vormingssessies en geeft individuele bege
leiding.

 In 2012 kwamen 115 medewerkers in loopbaanbegeleiding (2011: 
62).

 342 personeelsleden namen deel aan één van de groepsopleidin
gen. Vergeleken met 2011 (150) is dat meer dan een verdubbeling. 
Voorbeelden van groepsopleidingen zijn ‘Intern solliciteren’ en 
 ‘Leidinggeven, iets voor jou?’.

  iniTiËle AAnleiding VOOR lOOPBAAnBegeleiding 2012

21%

7%

11%

29%

13%
3%

4%

12%

In 2012 zagen we een grote stijging van de categorie ‘andere’ (van 3 naar 21 %). 
De verklaring ligt bij het ‘Traject Nieuwe Leidinggevenden’ dat in 2012 werd opge-
start en onder deze categorie valt. Deze opleiding richt zich tot hoofdmaatschap-
pelijk werkers, hoofdverpleegkundigen, hoofdadministratief medewerkers,…

2. Sodico – welzijn centraal

Sodico is de sociale dienst voor de actieve en gepensioneerde perso
neelsleden van OCMW Gent en het Jan Palfijnziekenhuis. De vzw verze
kert het welzijn van haar leden door ontspanningsactiviteiten te organi
seren en materiële en psychosociale hulp te bieden.

 In 2012 telde Sodico 3.208 leden. Dat zijn er 177 meer dan in 2011. 
De stijging liet zich vooral voelen in het ziekenhuis Jan Palfijn, waar 
op het intranet meer reclame werd gemaakt voor Sodico.

 Sodico organiseerde in 2012 9 activiteiten, waarop in totaal 1.284 
mensen afkwamen.

 De maatschappelijk werker van Sodico behandelde in 2012 36 dos
siers (2011: 40). 11 dossiers waren financieel getint, in de 25 andere 
was er sprake van familiale en persoonlijke moeilijkheden.

  Werken rond competenties

  Infovraag over loopbaanmogelijkheden

  N.a.v. functionerings- of evaluatiegesprek

  Algemene infovraag

  N.a.v. medische klacht

  Reorganisatie

  Andere

  Conflict
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Welzijn op de Werkvloer

De ludieke artistieke zomerpicknick van 
 Sodico wordt stilaan een begrip. De start 
van de grote vakantie wordt gevierd, 
weg met de stress, de concentratie en de 
 examens, leve de vakantie!
In 2012 was de prachtige groene tuin van 
woonzorgcentrum Het Heiveld de place to 
be. Zoals de naam het al aangaf, was Pick-
nick Olympic geïnspireerd door de Olympi-
sche zomerspelen in Londen.

ludiek artistiek
275 mensen konden genieten van een 
gevarieerd programma met animatie, live 
muziek, dj’s en ludieke artistieke acties. Eén 
van de blikvangers was ongetwijfeld Firmin 
den Boxeur.
Daarnaast viel er nog van alles te beleven: 
een rommelmark, de film Astérix en Obélix, 
de sportmobiel van Stad Gent, wildbreien, 
een fotoshoot, een quiz, de bOOmfanfare, 

de Heldenvitrien en een dopingbrigade. 
Op naar de volgende editie!

  Firmin den boxeur oP Picknick olymPic  

Firmin den Boxeur was de blikvanger op de 
jaarlijkse zomerpicknick van Sodico.
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3. Faciliteiten – 
 comFort en veiligheid alS uitgangSPunt

Werknemers moeten hun job op een zo comfortabele en veilige manier 
kunnen uitoefenen. Daarom investeert OCMW Gent in een duurzame 
en veilige werkomgeving met aangepaste gebouwen en geschikt werk
materiaal.

De dienst Facility Management (FM) voltooide in 2012 de verhuizing 
van het Opleidings en Tewerkstellingscentrum (OTC) van het OCMW 
naar de vroegere UCOsite in de Maïsstraat.
Alle OCMWgebouwen kregen in 2012 een uniforme buitensignalisatie 
(totems en muurpanelen).

Samen met externe partners voerde FM in 2012 nog diverse andere 
grote projecten uit: de verbouwingen van het lokaal dienstencentrum 
Ten Hove, de bouw van de Welzijnsknoop in Ledeberg, de bouw van een 
nieuw kantoorcomplex met ondergrondse parking aan het hoofdbe
stuur in Onderbergen en de bouw van een nieuwe vleugel aan De Baai.

In het lokaal dienstencentrum Speltincx ging eind 2012 het gerenoveer
de kasteel open. Samen met de nieuwbouw van 2011 beschikt Speltincx 
nu over dubbel zoveel ruimte als vroeger. In het kasteel zijn alle lokalen 
voor activiteiten ondergebracht, waaronder een grote bewegingsruimte 
op het gelijkvloers.

De veiligheid van alle werknemers waarborgen en het aantal arbeids
ongevallen tot een minimum beperken, zijn de twee hoofdbekommer
nissen van de dienst Preventie en Veiligheid.

 In 2012 gebeurden er 76 arbeidsongevallen (2011: 72), waarvan 58 
op het werk, 1 op de sportdag en 17 op weg van en naar het werk.

 De arbeidsongevallen gaven aanleiding tot 1.009 dagen arbeids
verlet (2011: 1.319).
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Welzijn op de Werkvloer

Op alle OCMW-locaties is in 2012 een 
uniform signalisatiesysteem ingevoerd. 
Bezoekers vinden zo gemakkelijker de weg 
naar OCMW-diensten.
De totems en muurpanelen passen in de 
filosofie van OCMW Gent om zich te profile-
ren als een open huis, waar elke Gentenaar 
welkom is. De voorbije jaren schaafde het 
OCMW aan zijn imago. Met bv. klantvrien-
delijke brochures op maat van de doel-
groepen en een eenvormige huisstijl die de 

leesbaarheid van de publicaties verhoogt.
Een volgende stap was het verhogen van 
de zichtbaarheid en toegankelijkheid van 
de diensten. Dankzij het nieuwe, herken-
bare signalisatiesysteem zien bezoekers nu 
in één oogopslag dat het gebouw eigen-
dom is van het OCMW en welke dienst er 
gehuisvest is.

14 totems en 33 muurpanelen
Het gaat om 14 totems van 2,70 m hoog,  

15 kleinere en 18 grotere muurpanelen. 
Het concept is overal hetzelfde. Bovenaan 
staat het logo van OCMW Gent. Daaronder 
worden de diensten vermeld die op dat 
adres gevestigd zijn. Het onderste paneel 
heet de bezoeker welkom. 
De zuilen en borden zijn vandalisme-
bestendig en ogen zeer esthetisch. Het 
strakke design sluit aan bij het OCMW-
imago van een moderne en dynamische 
organisatie.

  bezoekerS vinden makkelijker de weg naar ocmw gent dankzij totemS en muurPanelen  

Nieuwe totems en muurpanelen wijzen 
bezoekers makkelijker de weg naar OCMW 
Gent.
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Het Opleidings- en Tewerkstellingscen-
trum (OTC) van OCMW Gent opende begin 
december zijn deuren op de nieuwe locatie 
op de UCO-site in de Maïsstraat. OCMW 
Gent is daarmee de eerste om zijn intrek 
te nemen in de vroegere textielfabriek, die 
sinds 2009 leegstaat.
Op de UCO-site beschikt het OTC over een 
oppervlakte van 6.000 m2. Ruim genoeg 
om alle 150 medewerkers er comfortabel te 
huisvesten. Door alle medewerkers op één 
plek samen te brengen, kan het OTC nog 
efficiënter werken en een betere dienst-

verlening aanbieden. Het OTC vindt er ook 
lokalen die veel beter zijn aangepast aan 
zijn werking.

landschapsbureau
Zo zijn er 8 vormingslokalen en 6 ont-
vangstruimtes ingericht, naast vergader-
lokalen en wachtzalen voor de cliënten.  
De medewerkers worden gehuisvest in één 
groot landschapsbureau, met individuele 
concentratiewerkplekken voor mensen 
die aan iets willen doorwerken zonder te 
worden gestoord. Er is een eetzaal met 60 

plaatsen, die ook openstaat voor bezoe-
kers.
Voor het personeel zijn er op het UCO- 
terrein 96 parkeerplaatsen. De nieuwe 
 locatie blijft voor de cliënten vlot bereik-
baar met het openbaar vervoer. Er zijn 
diverse bushaltes op het Van Beverenplein 
en ook tram 1 stopt vlakbij.

Sociale economie
Op termijn verhuist ook de Emancipatori-
sche Werking (EW) naar de UCO-site. Deze 
dienst zet projecten op voor cliënten die 
nog niet klaar zijn voor de arbeidsmarkt of 
een opleiding. Via groepsactiviteiten werkt 
EW aan hun competenties en attitudes. 
De dienst is momenteel gehuisvest op de 
campus Het Heiveld in Sint-Amandsberg.
Als het OTC en de EW onder één dak zitten, 
kan de UCO-site uitgroeien tot hét active-
ringscentrum van het OCMW dat aan de 
cliënten een totaalpakket aanbiedt. Dat 
zich op de UCO-site de komende jaren 
bedrijven uit de sociale economie vesti-
gen, opent nog meer interessante samen-
werkingsperspectieven.
De vroegere gebouwen van het OTC aan 
de Franse Vaart zijn verkocht aan project-
ontwikkelaar Aclagro. Die heeft voor de 
buurt grootse plannen in het kader van het 
stadsvernieuwingsproject ‘Ledeberg leeft!’. 

  otc veStigt zich alS eerSte oP uco-Site in de maïSStraat  

De verhuizing van het OTC naar de vroegere UCO-fabriek in de Maïsstraat is één van de vele projecten 
waaraan de dienst Facility Management in 2012 werkte.
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Welzijn op de Werkvloer

tevreden PerSoneel in cijFerS

vorming en loopbaanbegeleiding

Vorming

 Het personeel kon deelnemen aan 512 unieke vormingen (2011: 499): 

52 interne vormingen met een interne docent, 58 interne vormingen 

met een externe docent en 402 externe vormingen.

 Er namen 1.399 personeelsleden deel aan één of meerdere vormingen 

(2011: 1.363).

 In totaal werden 5.301 deelnames geregistreerd (2011: 5.436).

Loopbaanbegeleiding

 In 2012 kwamen 115 medewerkers in individuele loopbaanbegeleiding 

(2011: 62), van wie 35 statutairen en 80 contractuelen.

 Van de 62 medewerkers behoorden 44 tot het administratief personeel, 

25 tot het leidinggevend personeel, 10 tot het verzorgend en verple-

gend personeel en 5 tot het onderhouds- en keukenpersoneel. 29 mede-

werkers waren tewerkgesteld als maatschappelijk werker en consulent.

 Het merendeel was tussen de 35 en 44 jaar oud.

 46 lopende dossiers werden in 2012 afgesloten.

 342 medewerkers volgden een groepsopleiding en teambegeleiding, 

een stijging met 128 % tegenover 2011 (150 medewerkers). 

Sociale dienst voor het personeel (vzw Sodico)

 In 2012 telde Sodico 3.208 leden, van wie er 1.528 tewerkgesteld zijn bij 

het OCMW en 902 in het AZ Jan Palfijn. 778 leden zijn met pensioen.

 1.284 mensen namen deel aan een activiteit van Sodico.

 Het in een nieuw kleedje gestoken sinterklaasfeest verwelkomde 450 

kinderen en volwassenen.

 De Sodico-leden kregen in 62 winkels kortingen van 2,5 tot 50 %.

 Sodico verkocht 2.899 tickets voor pretparken, het bioscoopcomplex 

Kinepolis, de Zesdaagse,…

 Sodico betaalde aan zijn leden 346 premies uit.

veiligheid

 76 incidenten werden in 2012 erkend als arbeidsongeval. Daarvan 

 gebeurden er 58 op het werk, 1 op de sportdag en 17 de weg van en 

naar het werk.

 De arbeidsongevallen gaven aanleiding tot 1.009 dagen arbeidsverlet.

 In 2012 waren er 58 aangiften van agressie (2011: 45).

 In 55 gevallen was er sprake van verbaal geweld, in 14 gevallen kwam er 

ook fysieke agressie bij kijken.

 De tussenkomst van de politie was 8 keer nodig.

aankoop

 De dienst Aankoop kocht in 2012 ongeveer 30.000 verschillende pro-

ducten aan, voor een totaal bedrag van 2.983.471 euro. Dat is voor het 

derde jaar op rij een daling, wat wijst op een kostenbewust en duur-

zaam aankoopbeleid.

wat kost het?

In 2012 werd 323.890 euro geïnvesteerd in de vorming van mede-
werkers (2011: 310.025 euro).
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externe communicatie

Folders, affiches, flyers, brochures, infoboekjes en persberichten zijn er 
om de burger op de hoogte te houden van de dagelijkse werking van 
OCMW Gent en om bepaalde projecten in de kijker te zetten.

Sinds 2010 verschijnt om het half jaar de Infokrant. De krant wordt gratis 
verspreid in alle brievenbussen op het grondgebied van Gent. Met het 
vier bladzijden tellende magazine wil de dienst Communicatie de bur
ger informeren over het OCMWaanbod, dat heel wat veelzijdiger is dan 
mensen denken. Door regelmatig te communiceren, willen we ook de 
drempel naar het OCMW verlagen.

De aparte website van het Archief werd in 2012 geïntegreerd in de ver
nieuwde website van OCMW Gent. 

De dienst Communicatie werkt ook almaar meer samen met de collega’s 

van Stad Gent. In 2012 was dat bv. het geval voor het proefproject Sociale  
Infopunten en voor het masterproject Digitaal Informatie en Archief
beheer (DIA).

In 2012 ging de dienst Communicatie scheep met de uitgeverij Ftwee. 
Zij staan in voor allerlei layout en drukopdrachten. In 2012 ontwierpen 
ze alvast enkele nieuwe brochures en folders en een vernieuwd tijdschrift 
Wijs voor de lokale dienstencentra.

Na de welzijnsbureaus plaatsten in 2012 ook de lokale dienstencentra 
infoschermen.

interne communicatie

Geïnformeerde medewerkers zijn betrokken medewerkers. Daarom in
vesteren we ook flink in interne communicatie. Wekelijks worden er elek
tronische nieuwsbrieven verspreid, om de drie maanden verschijnt er 
een personeelsmagazine – dat in de loop van 2012 in een nieuw kleedje 
is gestoken en het intranet wordt dagelijks uptodate gebracht.

Communicatie en imago

OCMW Gent wil bekend staan als een moderne, dynamische en klantvriendelijke organisatie. Het personeel zet zich 
elke dag in om deze identiteit waar te maken. Maar dat wil nog niet zeggen dat de burger het OCMW ook zo ziet. 
Integendeel, het OCMW roept bij veel mensen nog vaak het beeld op van een oubollige overheidsinstelling. Daarom 
worden heel wat acties ondernomen om het imago van het OCMW bij te schaven, waarbij verschillende diensten 
betrokken zijn: Communicatie, Archief, Informatica en Kwaliteit.
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communicatie en imago

communicatie in cijFerS

  Het OCMW verstuurde 44 persberichten in 2012 (2011: 35).

  OCMW Gent verscheen 114 keer met artikels in kranten (2011: 127). 

Daarnaast kwam OCMW Gent regelmatig aan bod op de regionale tele-

visiezender AVS en Radio 2 Oost-Vlaanderen. Daarvan zijn geen cijfers 

bekend.

  Intern werden 50 Nieuwsflitsen en 11 Gebriefds verstuurd.

  Er verschenen 46 nieuwsbrieven voor de medewerkers van de Sociale 

Dienst.

  Het personeelsmagazine OCMWerkt, dat voor het laatste nummer 

 herdoopt werd in Top, verscheen 4 keer, de Infokrant 2 keer.

wat kost het?

In 2012 betaalde het OCMW 152.983 euro aan externe drukkosten 
(2011: 161.241 euro) en 209.691 euro aan portkosten (2011: 211.749 
euro). 

Om cliënten en bezoekers nog beter te 
informeren over de uitgebreide dienst-
verlening en activiteiten van OCMW Gent, 
hangen er 18 infoschermen in de welzijns-
bureaus en de lokale dienstencentra.

laagdrempelig
Bezoekers zijn sneller geneigd om op een 
scherm informatie te lezen dan een folder 
te doorbladeren. Infoschermen vormen 
een meer laagdrempelige manier van 
communiceren. De diensten kunnen op 

de schermen zelf het aanbod weergeven, 
dat interessant en voordelig is voor hun 
bezoekers.

Voorbeelden hiervan zijn:
 socio-culturele evenementen waar 

 cliënten naar toe kunnen voor 1 euro;
 speelpleinwerking en sportkampen 

 op maat van cliënten;
 goedkope vormingsactiviteiten;
 de activiteiten van de lokale diensten-

centra;

 bekendmaking van premies (zoals de 
stookoliepremie).

bedrijfsfilm
Eén van de vaste items op de infoschermen 
is de bedrijfsfilm die OCMW Gent liet ma-
ken. De film toont op een ludieke manier 
de grote thema’s van de hulpverlening van 
het OCMW.

  inFoSchermen verlagen dremPel naar ocmw gent  
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2. het archieF

Als eerste OCMWarchief in Vlaanderen kreeg het Archief OCMW Gent in 
2012 het label ‘Erkend Cultureel Archief’. Het gaat om een kwaliteitslabel 

van de Vlaamse Gemeenschap, dat vertrouwen schept tegenover der
den. Dat is van belang voor bv. bruiklenen, schenkingen, samenwerking 
en wetenschappelijk onderzoek. En uiteraard bezorgt het label aan het 
Archief de nodige prestige.

het archieF in cijFerS

  De omvang van het archief bedroeg eind 2012 4.283,52 meter (2011: 

3.573,87 m), dat is goed voor 29.851 archiefdozen.

  In 2012 kreeg het Archief 558,17 strekkende meter documenten van 

OCMW-diensten om te archiveren.

  In 2012 werd 60,24 strekkende meter archief, waarvan de bewaar-

termijn was verstreken, vernietigd.

  Er werden in 2012 13.435 dossiers en stukken aangevraagd door het 

OCMW-personeel.

  Het Archief kocht voor 160.629 euro documentatie aan, zoals tijdschrif-

ten en boeken voor OCMW-diensten.

  De leeszaal van het Archief registreerde 121 werkbezoeken.

  Eind 2012 waren in totaal 2.702 voorwerpen volledig beschreven en 

vrijgegeven voor publicatie op de website www.museuminzicht.be.

Het Archief organiseerde in 2012 de ten-
toonstelling ‘Een helpende hand’, waarin 
het een beeld ophing van negen eeuwen 
verzorgende in de Gentse regio. De ten-
toonstelling trok ruim 1.400 bezoekers.
Via schitterende archieffoto’s, medisch 
materiaal uit de tijd van toen, oude patiën-
tenregisters, uniformen van begijntjes, na-
gebootste ziekenhuiskamertjes en filmpjes 
stelde de tentoonstelling de verzorgenden 

voor als tijdloze helden. Want ook vandaag 
zetten de verzorgenden in de OCMW-
woonzorgcentra zich als moderne helden 
in voor de zorgbehoevende bewoners.

armenkamer
De tentoonstelling startte met de Armen-
kamer in de middeleeuwen, stond stil 
bij de werking van de oude Bijloke en 
belichtte de verhuizing in 1982 naar het 

huidige AZ Jan Palfijn. De sfeer van vroeger 
werd ook treffend opgeroepen door nage-
bootste ziekenhuiskamertjes en authen-
tieke uniformen van begijntjes en verple(g)
e(rs)gsters. Om nog maar te zwijgen over 
het medische materiaal van vroeger, met 
gigantische Injectiespuiten!

  een helPende hand  
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communicatie en imago

3. coördinatie inFormatica

Digipolis is de telematicapartner van OCMW Gent. Om kleine informatica
projecten te ondersteunen, werd in 2009 binnen het OCMW de informa
ticacel ‘Coördinatie Informatica’ (COINF) opgericht.

Voorbeelden van ITprojecten die COINF ondersteunt, zijn Business In
telligence (BI), de Beleids en BeheersCyclus (BBC), het Nieuw Financieel 
Instrumentarium (NFI), het Digitaal Sociaal Dossier (DSD), het Digitaal  
 Informatie en Archiefbeheer (DIA), eBesluitvorming, eHRM en de 
Beelddatabank.

Nog een primeur in 2012! Als eerste OCMW 
in Vlaanderen schafte OCMW Gent de 
papieren cliëntendossiers af. Het departe-
ment Sociale Dienst schakelde over op het 
Digitaal Sociaal Dossier (DSD).
Na de e-Besluitvorming en de digitalisering 
van de overheidsopdrachten gaat OCMW 
Gent nog een stapje verder. Voortaan zijn 
ook alle cliëntendossiers volledig digitaal. 
Gedaan dus met dikke pakken dossiers, 
gesleur met paperassen en overvolle 
archiefkasten.

Meer dan 14.000 cliëntendossiers werden 
ingescand en staan voortaan digitaal ter 
beschikking van de hulpverleners bin-
nen het OCMW. Het gaat voornamelijk 
om ‘actieve dossiers’, van cliënten dus die 
momenteel nog in hulpverlening zijn bij 
OCMW Gent. 

voordelen
Het DSD is milieuvriendelijker, want de 
papier berg vermindert enorm, en werkt 
kostenbesparend. Maar het grootste voor-

deel is de tijdswinst voor de maatschappe-
lijk werkers. Verschillende diensten kunnen 
nu op hetzelfde moment in hetzelfde 
 dossier werken. Zo komt er meer tijd vrij 
voor hulpverlening.
De algemene projectleiding en coördinatie 
was in handen van Digipolis. 

  ocmw gent SchaFt alS eerSte PaPieren cliëntendoSSierS aF  
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4. kwaliteit en interne controle

Bedrijven en organisaties doen de laatste jaren grote inspanningen op 
het vlak van kwaliteitszorg. Bij OCMW Gent stippelt de dienst Kwaliteit en 
Interne Controle een overkoepelend kwaliteitsbeleid uit. Bedoeling is om 
de interne werking te verbeteren om zo de best mogelijke dienstverle
ning aan de cliënten te brengen.

Klachtenprocedure ‘Niet akkoord? U wordt gehoord!’

Cliënten en bezoekers kunnen hun opmerkingen over de werking van 
OCMW Gent op verschillende manieren laten weten: via een meldings
kaart, brief, email, fax of de website. De klachtenprocedure geeft zo in
spraak aan de burger en is tegelijk een belangrijk instrument om knel
punten te signaleren. Zo kan het OCMW bijsturen en de kwaliteit van zijn 
dienstverlening verbeteren.

De klachten en meldingsbeheerder zorgt ervoor dat de antwoordbrie
ven persoonlijk ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris. 
Verder ziet hij toe op de behandelingstermijnen. Voor een ontvangst
melding bedraagt de termijn minimaal 5 tot maximaal 9 kalenderdagen, 
voor een antwoord met oplossing maximaal 28 kalenderdagen.

  KlAcHTen in 2012 PeR SOORT

 

In 2012 waren er in totaal 168 meldingen en klachten. Vergeleken met 2011 (193) 
is dat een daling met bijna 13 %.
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Financiën

1. een inkijk oP de inkomSten

OCMW Gent heeft net als iedere organisatie geld nodig om goed te kun
nen functioneren. In 2012 bedroegen de inkomsten 123.942.835 euro 
(2011: 123.261.932 euro).

  OPBRengSTen PeR SOORT 2012 (in euRO)

66%

24%

6%

3%

1%

Het OCMW recupereert ongeveer een kwart van zijn inkomsten, 29,84 miljoen,  
uit de eigen werking. Dat geld komt onder meer van de verhuur van OCMW- 
woningen, opbrengsten van activiteiten en aangerekende medische kosten.

Het grootste deel van de opbrengsten, 80,9 miljoen euro, haalt het OCMW 
uit ‘andere opbrengsten’. Dit omvat vooral subsidies van de  federale en 
Vlaamse overheden (80,6 miljoen euro) en een klein deeltje gerecupe
reerde kosten van de verzekeringen.

  SuBSidie-inKOmSTen Ocmw (in euRO)

2010 2011 2012

OCMW-aandeel in Gemeentefonds 21,2 miljoen 21,9 miljoen 22,6 miljoen

Toelagen federale overheid  
(leefloon en wet ’65)

35,2 miljoen 40,7 miljoen 36,5 miljoen

Toelagen voor tewerkstellingsprojecten 11,4 miljoen 11,8 miljoen 12,9 miljoen

De federale overheid betaalt het OCMW dus een aanzienlijk deel terug van de 
 financiële steun die wordt uitgekeerd aan cliënten. Omdat er in 2012 beduidend 
minder leefloners en levensminimumgerechtigden waren, daalde de subsidie van 
de federale overheid navenant.

De totale middelen – wie betaalt wat?

De totale middelen waarover het OCMW beschikt, bestaan grof geno
men uit de totale opbrengsten 123,9 miljoen plus de gemeentelijke 
bijdrage (52,7 miljoen).

Financiën

Een OCMW is geen privébedrijf dat succes afmeet in termen van winst en opbrengst. Als overheidsorganisatie is het in 
de eerste plaats te doen om een laagdrempelige en efficiënte dienstverlening aan de burger. Maar dat wil natuurlijk 
niet zeggen dat het OCMW zijn centen niet goed moet spenderen. Integendeels zelfs. Aangezien de inkomsten voor 
een heel groot deel uit belastingen worden gehaald, moet het OCMW meer nog dan private bedrijven zijn geld op 
een weldoordachte manier besteden.

  Werkingsopbrengsten

  Uitzonderlijke opbrengsten

  Recuperatie steun

  Financiële opbrengsten

  Andere opbrengsten
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Ten opzichte van 2011 (52,3) miljoen is de gemeentelijke bijdrage maar 
beperkt gestegen (+ 0,70 %). Ter vergelijking: tussen 2008 en 2011 steeg 
de gemeentelijke bijdrage met ruim 26 %.

Een uitsplitsing van de middelen geeft een mooi overzicht van wie 
 allemaal bijdraagt tot de werking van het OCMW.

  TOTAle middelen 2012 – wie BeTAAlT wAT? (in euRO)
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De totale middelen bedroegen in 2012 172,6 miljoen euro, wat iets minder is dan 
in 2011 (173,4 miljoen).

2. een overzicht van de koSten

In 2012 bedroegen de totale kosten van het OCMW 172,7 miljoen euro. 
In vergelijking met 2011 (173,5 miljoen euro) is dat een lichte daling. Er is 
zelfs sprake van een trendbreuk ten opzichte van de voorgaande jaren, 
toen de kosten jaar na jaar stegen. Tussen 2008 en 2010 was er bv. een 
stijging van 20,5 %. 

  KOSTen PeR SOORT 2012 (in euRO)
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De personeelsuitgaven blijven met 87,4 miljoen euro veruit de belangrijkste uitga-
venpost voor het OCMW. 

Daarnaast betaalde het OCMW 54,8 miljoen euro aan financiële steun. Dit 
bevat onder meer de uitgekeerde leeflonen en andere steunverlening, 
zoals tussenkomst bij energie en medische kosten. In vergelijking met 
2011 nam de financiële steun met 7,7 % af. Vooral het totale bedrag aan 
uitgekeerd leefloon daalde, van 37,148 miljoen euro in 2011 naar 32,682 
miljoen euro in 2012. Voor een gedetailleerde uitsplitsing: zie de figuur 
hieronder.

  Subsidies overheden

  Gemeentelijke bijdrage

  Andere

  Cliënten

  Ziekteverzekering

  OCMW eigen middelen

  Diensten

  Financiële kosten

  Goederen

  Personeel

  Steun

  Afschrijvingen

  Andere kosten
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Financiën

3. inkomSten en koSten tegenover elkaar

De kosten van het OCMW zijn groter dan de opbrengsten. Er is dus een 
tekort. Dit tekort van het werkingsbudget wordt opgevuld door de ge
meentelijke bijdrage. Anders gezegd, de stad Gent zorgt ervoor dat op 
het einde van het jaar de kas van het OCMW in evenwicht is. In 2012 
kwam de stad tussen voor 52,75 miljoen euro (2011: 52,38 miljoen).

het resultaat door de jaren heen 

De kosten zijn tussen 2006 en 2012 met 37 % gestegen, van 125,7 mil
joen euro naar 172,6 miljoen euro. Oorzaken hiervan zijn de toename 
in de sociale dienstverlening (+ 29 %) en in de werkingskosten van het 
OCMW, met als uitschieter de personeelsuitgaven (+ 41 %).

Daartegenover staan flink gestegen opbrengsten (van 92,4 miljoen euro 
in 2006 naar 123,8 miljoen euro in 2012). Maar dit volstaat niet om de 
gestegen kosten op te vangen, met een grotere gemeentelijke bijdrage 
tot gevolg.

  SAmenSTelling STeun 2008-2012

Steun in speciën omvat vooral de energietoelages, financiële steun voor vrije tijd en voorschotten. Steun in natura bestaat vooral uit de onderhoudskosten voor senioren 
in privétehuizen. Steun wet 65 gaat vooral om het levensminimum. De toelagen aan derden behelzen toelagen voor dag- en nachtopvang.

  Leefloon

  Steun in speciën

  Steun in natura

  Steun wet 65

  Toelagen aan derden
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 evolutie 2006-12

Opbrengsten 92.473.867 101.562.789 96.309.744 105.243.538 119.338.487 123.261.932 123.835.470 34%

Werkingsopbrengsten 23.035.940 22.865.929 24.940.206 25.541.954 28.034.275 29.838.105 30.624.731 33%

Prestaties 8.959.400 9.302.123 9.626.503 9.995.704 11.588.846 12.345.556 12.798.566 43%

Riziv 9.663.770 9.158.064 10.674.949 10.727.548 11.726.755 12.496.330 12.873.147 33%

Diverse opbrengsten 1.210.041 1.283.495 1.487.232 1.525.614 1.633.278 1.759.380 1.891.353 56%

Aangerekende med. kosten 594.173 633.371 639.859 634.375 662.543 669.258 706.606 19%

Andere aangerekende kosten 471.072 489.241 358.141 360.573 653.187 790.947 737.317 57%

Verhuring 2.101.519 1.998.493 2.153.428 2.300.689 1.769.630 1.776.634 1.617.740 -23%

Andere OCMW 35.966 1.141 94 -2.549 36 0 0 -100%

Recuperatie bijstand 6.267.824 4.481.756 4.774.224 5.401.553 6.317.507 7.352.731 5.730.892 -9%

Geproduceerde Vaste Activa 257.794 161.824 197.435 159.608 125.625 36.223 31.333 -88%

Werkingssubsidies 20.487.801 21.179.835 22.724.477 23.734.074 24.679.622 25.325.493 25.993.858 27%

Tewerkstellingssubsidies 7.711.327 11.853.490 10.832.982 11.065.613 13.245.966 13.634.771 16.126.053 109%

Subsidies steun 30.587.034 30.582.221 30.323.882 35.211.951 40.786.982 40.900.624 36.528.621 19%

Andere 809.415 835.745 1.066.229 1.080.267 1.165.920 1.041.598 1.056.948 31%

Financiële opbrengsten 1.614.102 1.797.989 833.272 494.478 525.058 867.588 1.111.322 -31%

Uitzonderlijke opbrengsten 1.702.630 7.804.000 617.036 2.554.040 4.457.531 4.264.799 6.631.713 289%

  eVOluTie VAn de ReSulTATenReKening
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 evolutie 2006-12

Kosten 125.798.079 137.736.662 140.391.846 154.896.163 169.167.679 173.516.443 172.667.939 37%

Aankopen 1.915.461 2.139.692 2.374.903 2.490.936 2.627.764 2.597.921 2.703.010 41%

Voorraadwijzigingen -13.923 39.738 13.645 6.386 -10.115 11.632 -2.638 -81%

Sociale dienstverlening 42.313.115 46.097.797 47.192.592 53.849.990 59.734.033 59.402.776 54.781.320 29%

Leefloon 23.834.165 26.871.628 29.170.389 34.737.736 39.081.430 37.148.161 32.682.162 37%

Speciën 5.091.886 5.609.710 4.815.172 5.494.855 4.215.923 4.203.217 4.123.596 -19%

In natura en wet 65 12.034.077 11.864.835 11.578.258 11.811.027 14.244.057 15.746.380 15.549.770 29%

Aan derden 1.352.986 1.751.624 1.628.773 1.806.373 2.192.623 2.305.018 2.425.793 79%

Diensten & diverse leveringen 10.497.717 11.948.729 12.239.699 14.377.568 15.348.892 17.265.353 16.843.404 60%

Huur 837.608 957.177 1.060.281 1.035.599 1.133.124 1.502.107 1.425.005 70%

Externe diensten 5.626.307 6.614.289 6.542.913 8.393.645 8.795.589 10.237.404 10.034.302 78%

Algemene kosten 200.324 253.068 257.502 262.943 279.274 267.855 361.071 80%

Onderhoud & herstellingen 889.543 956.726 985.414 1.347.822 1.310.159 1.162.955 1.284.637 44%

Verzekeringen 323.981 368.884 394.479 420.263 753.579 736.662 641.878 98%

Diverse administratieve lever. 136.936 147.898 134.147 179.703 184.377 191.058 175.770 28%

Vergoedingen & rechten 1.074.446 1.128.078 1.359.076 986.485 1.085.847 1.263.890 1.123.874 5%

Externe verzorging 512.726 597.432 597.836 576.024 562.969 589.237 633.954 24%

Andere 895.848 925.178 908.050 1.175.084 1.243.974 1.314.186 1.162.912 30%

Lonen en sociale lasten 61.917.018 66.518.373 70.420.094 75.762.665 82.771.780 84.646.972 87.449.624 41%

Afschr. & waardevermind. 6.232.013 5.779.392 5.798.508 4.681.242 6.243.150 7.904.206 5.174.036 -17%

Andere 1.409.613 629.797 834.225 1.319.941 648.923 812.323 3.955.826 181%

Financiële kosten 900.673 1.128.854 1.499.390 2.035.474 1.267.903 1.055.259 1.450.287 61%

Uitzonderlijke kosten 626.392 3.454.289 18.791 371.961 535.349 -180.000 313.070 -50%

Resultaat -33.324.212 -36.173.872 -44.082.102 -49.652.625 -49.829.192 -50.254.511 -48.832.468 47%
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het resultaat per activiteitencentrum

Een activiteitencentrum is een entiteit binnen het OCMW, die een ge
heel van gelijkaardige activiteiten uitvoert. Het gaat vooral om diensten, 
lokale dienstencentra, woonzorgcentra en welzijnsbureaus. Elk activitei
tencentrum heeft één of meer budgethouders, die elk een eigen (deel)
budget beheren.

In 2012 woog het departement Sociale Dienstverlening opnieuw zwaar 
door het resultaat, met een exploitatietekort van 49,4 miljoen euro (2011: 
47 miljoen euro, 2009: 40,5 miljoen).

Het exploitatietekort van de woonzorgcentra nam in 2012 af en klokte af 
op 3,6 miljoen euro. Dat is al de vierde daling op rij. In 2009 bedroeg het 
exploitatietekort nog 7,8 miljoen euro.

4. een Financieel gezonde organiSatie

Het is van belang dat het OCMW op lange termijn een financieel stabiele 
organisatie is, die de nodige slagkracht kan opbrengen. Een belangrijke 
indicator daarbij is de solvabiliteit. Deze drukt uit in hoeverre het OCMW 
afhankelijk is van vreemd vermogen (geleend geld) om zijn werking te 
financieren. 

In 2012 was de verhouding vreemd vermogen tegenover totaal vermo
gen 30 procent. Per inwoner bedroeg de schuld van OCMW Gent 248 
euro.
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